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 Johdanto

Nykyinen tarkastuslautakunta valittiin yhtymäkokoukses-
sa 31.10.2017. Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritel-
ty kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan päätehtävänä voi-
daan pitää yhtymäkokouksen talousarviossa asettamien ta-
voitteiden toteutumisen arviointia. Myös toiminnan tulok-
sellisuuden ja palveluiden järjestämisen tarkoituksenmu-
kaisuuden arviointi on tarkastuslautakunnan tehtävänä. 

Tässä arviointikertomuksessa esitetään havaintoja tarkas-
tuslautakunnan suorittamasta arviointityöstä vuoden 2020 
osalta. Kertomus lähtee liikkeelle tarkastuslautakunnan 
arviointityön käytännön toteuttamisesta ja etenee vuo-
den 2019 arviointikertomuksen havaintojen käsittelyllä. 
Tämän jälkeen käsitellään strategiaa ja vuodelle 2020 ase-
tettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumista. Koska arviointikertomus on tämän tarkastus-
lautakunnan kauden viimeinen, esitetään yhteenveto tar-
kastuslautakunnan keskeisimmistä havainnoista arvioin-
tikertomuksissa 2017–2019. Lisäksi esitetään muita havain-
toja ja yhteenveto vuoden 2020 arviointikertomuksesta. 

Koulutusreformi ja ammatillisen koulutuksen uusi laki tu-
livat voimaan vuonna 2018. Ne muuttivat sekä koulutuk-
senjärjestäjien toimintaa että rahoitusta. Vuonna 2020 pe-
rusrahoituksen osuus on ollut 70 %, suoritusrahoituksen        
20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Suuri perusrahoi-
tuksen osuus tekee rahoituksesta helpommin ennakoita-
vaa, joskin jatkuvat muutokset rahoituksen perusteisiin 
luovat epävarmuutta. Suoritusrahoituksen ja vaikutta-
vuusrahoituksen perusteisiin on kiinnitetty Salpaukses-
sa huomiota, erityisesti palautteen keräämisen paranta-
miseksi on tehty toimenpiteitä.

Koko vuosi 2020 oli COVID-19 pandemian leimaama: niin 
Salpauksen opiskelijat kuin henkilökuntakin joutuivat op-
pimaan nopeastikin uudenlaisia toimintatapoja. Maalis-
kuussa koko maahan julistettu poikkeustila aiheutti opis-
kelijoiden siirtymisen etäopetukseen loppukevääksi. Opis-
kelijat pääsivät syksyllä lähiopetukseen, mutta joulukuus-
sa – koronatilanteen vaikeuduttua – oli siirryttävä hybridi-
malliin, joka jakoi opiskelijat lähi- ja etäopiskelussa vuorot-
televiin pienryhmiin. Henkilöstö toimi pääosin etätyössä 
maaliskuusta vuoden loppuun. Myös lähes kaikki kokouk-
set pidetiin etänä. Vaikka korona vaikeutti opiskelua mo-
nin tavoin, näyttötutkintojen toteuttaminen tai työpaikal-
la oppimisen paikkojen saaminen hankaloitui, silti vuoden 
2020 ennakoidut opiskelijavuodet toteutuivat hyvin. Sen si-
jaan suoritettujen tutkintojen määrä oli arvioitua alempi, 
opinnoissa onnistumiseen vaikutti ratkaisevasti digitaa-
listen oppimistapojen nopeutettu käyttöönotto. 

Tarkastuslautakunta toivoo, että arviointityön tulokset 
otetaan huomioon ja niitä voidaan käyttää hyödyksi joh-
tamisen apuna.
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1. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
 
Alkaen 31.10.2017 tarkastuslautakunnan jäseninä ovat toimineet:

Jäsen Varajäsen

Kirsti Laatunen, 
puheenjohtaja, Orimattila

Ulla Katajavuori, Orimattila

Vesa Järvinen, 
varapuheenjohtaja, Hartola

Pertti Mäkinen, Hartola

Aino Alonen, Orimattila Joona Silvennoinen, Orimattila

Hannu Heikkilä, Hollola Keijo Penttilä, Hollola

Matti Tanskanen, Hartola Pirkko Kauranen, Padasjoki

Tuulia Tahvonen, Hollola Minna Nieminen, Hollola

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2020 arvioin-
tiin liittyen 9 kertaa. Työskentelyyn on osallistunut tilintar-
kastaja JHT, HT, CIA, CCSA, CISA, CFE Helge Vuoti BDO Audiator 
Oy:stä arviointityön tukena ja tarkastustoiminnan asiantun-
tijana. Tarkastaja Varpu Vilkko BDO Audiator Oy:stä on toimi-
nut pöytäkirjan pitäjänä. 

Kuva 1.  Salpauksen päivitetty strategia vuosille 2021 - 2025.
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Arvioinnin lähtökohdat

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 
14. luvussa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Yhtymä-
kokous asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vas-
taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen jär-
jestämistä varten.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on val-
misteltava yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja ta-
louden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan 
on myös arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä 
toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Hallintosäännössä on säädetty tarkastuslautakunnan teh-
tävistä. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan on

 • tehtävä yhtymäkokoukselle esitys tilintarkastajan va-
linnasta, tehtävä tilintarkastussopimus ja valvottava 
sen noudattamista ja tilintarkastajan valinnan yhtey-
dessä määritettävä tilintarkastajan toimikauden pituus

 • hyväksyttävä suunnitelma kuntayhtymäkonserniin 
kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen 
järjestämisestä ja nimettävä ehdokkaat näiden tilin-
tarkastajaksi

 • seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman 
toteutumista, muutoinkin seurattava tilintarkastajan 
tehtävien suorittamista sekä tehtävä tarpeen mukaan 
esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi

 • huolehdittava omalta osaltaan siitä, että tilintarkas-
tusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mah-
dollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän ti-
lintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

 • tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkas-
tajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittami-
sesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallintosääntöön tehtävistä muutoksista päättää yhty-
mäkokous. 

Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on tavoitteiden 
toteutumisen arviointi. Arviointi kohdistuu kuntayhty-
män omaan toimintaan sekä tytäryhteisölle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen arviointiin, siis myös Salpaus-
palvelut Oy:n, joka on Koulutuskeskus Salpauksen koko-
naan omistama tytäryhtiö.

Arviointityön käytännön toteutus

Tarkastuslautakunta on laatinut koko kauden kattavan ar-
viointisuunnitelman, jota on täsmennetty vuosittain. Suun-
nitelmassa on esitetty ne tehtäväalueet, jotka on otettu vuo-
sittain syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Lisäksi tar-
kastuslautakunta on laatinut vuosittain erillisen yksilöi-
dyn työohjelman arviointityön käytännön toimenpiteik-
si. Arviointisuunnitelma ja työohjelma on pyritty sovitta-
maan yhteen tilintarkastajan työohjelman ja sisäisen tar-
kastuksen toimenpiteiden kanssa. Vuoden 2020 arvioinnin 
painopisteenä on ollut kuntayhtymä kokonaisuudessaan. 

Tarkastuslautakunta on kuullut arviointityönsä suoritta-
miseksi seuraavia viranhaltijoita:

 • vararehtori Seija Katajisto
 • tietohallintojohtaja Mika Rauhala
 • rehtori Päivi Saarelainen 
 • toimitusjohtaja Martti Tokola
 • teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen
 • henkilö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger
 • opiskelijapalvelujohtaja Riitta Murtorinne
 • opetusalapäällikkö Kyllike Ladva
 • opetusalajohtaja Risto Salmela 
 • opetusalajohtaja Merja Tirkkonen
 • henkilöstön edustaja, JYTY:n pääluottamusmies                    

Päivi Mihailow
 • henkilöstön edustaja, JHL:n pääluottamusmies                    

Mika Myllyniemi
 • henkilöstön edustaja, OAJ:n pääluottamusmies                     

Marko Varjos
 • tietosuojavastaava Eija Silvonen

Tarkastuslautakunta on lisäksi kuullut lokakuun 2020 ko-
kouksessa opiskelijoiden edustajia – opiskelijatoiminnan 
koordinaattoria, kampusohjaajaa, tutoria ja opiskelijakun-
nan aktiivijäsentä.

Lautakunta on myös saanut kokouksissaan esittelyjä eri 
oppilaitospalvelujen toiminnasta, toimitilaohjelmasta ja 
konserniohjauksesta. Lautakunta on keskustellut henki-
löstöasioista sekä seurannut säännöllisesti toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lautakun-
ta on myös käsitellyt hallituksen vastineet arviointikerto-
muksen 2019 havaintoihin. Vastuunalainen tilintarkastaja 
JHT Helge Vuoti on esitellyt tarkastuslautakunnalle tilintar-
kastuksen vuosisuunnitelman ja tilintarkastajien havain-
not säännösten, päätösten ja määräysten noudattamisesta. 

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän hallitus ja tarkas-
tuslautakunta pitivät maaliskuussa 2021 yhteiskokouksen 
tarkastuslautakunnan aloitteesta. Yhteiskokouksen tavoit-
teena oli hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteistyön 
tiivistäminen. Kokouksessa molemmat tahot toivoivat, että 
yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta hallituksen ja tarkastus-
lautakunnan välillä toteutetaan jatkossakin.
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2. Vuoden 2019  
arviointikertomuksen 
jälkiseuranta

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuk-
sen vuodelta 2019 kokouksessaan 8. huhtikuuta 2020. Yhty-
mäkokoukselle arviointikertomus on toimitettu 18.5.2020. 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 22.9.2020 
yhtymäkokouksen selvitykset vuoden 2019 arviointiker-
tomuksessa esitettyihin havaintoihin. Tarkastuslautakun-
ta on käsitellyt vastineita sekä syksyllä 2020 että keväällä 
2021 arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä. 

Yhtymähallitus on käsitellyt arviointikertomusta ja siinä 
esitettyihin havaintoihin annettuja vastineita kokoukses-
saan 14.9.2020. Kaikkiaan arviointikertomusta ja vastinei-
ta on kuntayhtymän toimielimissä käsitelty seuraavasti: 

 • johtoryhmä 18.8.2020
 • yhtymähallitus 31.8.2020
 • yhtymähallitus 14.9.2020
 • tarkastuslautakunta 22.9.2020
 • yhtymäkokous 16.11.2020

Seuraavaan taulukkoon on kerätty vuoden 2019 arviointi-
kertomuksessa todettuja keskeisimpiä havaintoja tavoit-
teisiin ja niiden toteutumiseen liittyen ja myös niihin an-
nettuja vastineita.

Kuva 2.  Yhteistyötä Accountorin ja Salpauksen välillä syvennetään kumppanuussopimuksella.
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Taulukko 1.  Vuoden 2019 arviointikertomuksen jälkiseuranta

Tarkastuslautakunnan havainto

Kuntayhtymän strategisten 
tavoitteiden toteutuminen 

Talousarviossa asetetut toimin-
nalliset tavoitteet ovat toteutu-
neet pääsääntöisesti hyvin ja 
toimintaa on kehitetty strategian 
mukaisesti. Salpauksen strategia 
on linjassa ammatillisen koulu-
tuksen uudistusten sekä rahoitus-
mallin muutoksen kanssa, mitä 
lautakunta pitää hyvänä.

Salpauksessa on onnistuttu ra-
kentamaan koulutusuudistuksen 
ja vuosityöajan tuomat muutok-
set onnistuneiksi kokonaisuuksik-
si. Muutoksiin on osattu varautua 
ja ne on onnistuttu johtamaan 
selkeästi ja sovittamaan toimin-
taan. 

Panostukset sidosryhmäyh-
teistyöhön sekä opiskelijoiden 
yhteisöllisyyteen ovat tärkeitä ja 
tukevat opiskelijoiden työllisty-
mistä sekä uutta rahoitusmallia. 
Opiskelupolkujen yksilöllisyys 
vaatii riittävää ohjausta ja tuki-
mahdollisuuksia, jottei opiskelija 
jää yksin mahdollisissa ongel-
matilanteissa. Lautakunta on yhä 
huolissaan riittävästä opiskeli-
joiden terveydenhuollosta, sillä 
apua pitää saada nopeasti.

Toimenpiteet/vastaukset

Taulukossa näkyvä poikkeama tutkintojen osien osalta liittyy valtakunnalli-
seen tutkintouudistukseen, joka on edelleen kesken. Uudistuksen osana eri 
tutkintoja yhdistetään ja uudistetaan eikä tutkintojen osien määrää tässä 
vaiheessa voi täysin verrata aiempiin. Valman osalta näkyy kasvanut maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä ja erityisesti se, että osalla 
heistä ei vielä Valma-opintojen päättyessä ole riittäviä mm. kielitaitoval-
miuksia siirtyä tutkintotavoitteeseen opiskeluun.

Koko opetushenkilöstöä on systemaattisesti ja kohdennetusti koulutettu ja 
koulutetaan edelleen uudistuneen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön 
edellyttämän osaamisen varmistamiseksi. Osaamista varmistetaan myös 
mentoroinnilla ja tarjoamalla uusiin työskentelytapoihin perehdyttäviä 
työpajoja. Tutkintokoulutuksen toteutusten suunnittelua tehdään johdetusti 
niin, että lain sekä tutkintojen perusteiden henki ja vaatimukset toteutuvat. 
Saimme myös OKM:n strategiarahaa opetushenkilöstön osaamisen varmis-
tamiseen. Vuosityöajan suunnittelua ja toteutusta ohjataan ja seurataan 
säännöllisesti ja siihen on luotu yhteiset toimintamallit.

Yksilöllisyyttä toteutetaan henkilökohtaistamalla opinnot kullekin opis-
kelijalle. Henkilökohtaistamisen onnistumiseksi opetushenkilöstölle on 
järjestetty koulutusta, perehdytystä, työpajoja ja mentoritukea. Lisäksi 
opintohallintojärjestelmää on kehitetty palvelemaan yksilöllisten opintojen 
seurantaa. Näin poikkeamiin ja huolen aiheisiin on mahdollista puuttua.

Opiskelijaterveydenhuollon riittävyyden varmistamisen huolesta Salpa-
uksen toimijat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä sekä omistajakuntien 
edustajiin (mm. kuraattoripalvelut) sekä PHHYKY:n edustajiin, palvelun 
riittävyyden ja matalankynnyksen saavutettavuuden varmistamiseksi ja 
parantamiseksi. 

Kuntayhtymän taloudellisten 
tavoitteiden toteutuminen

Taloudellisesti vuoden 2019 
tulokset ovat olleet ennakoitua 
paremmat. Saadut lisäopiskelija-
vuodet ja strategiarahoitus ovat 
tärkeitä toiminnan rahoittamisek-
si jatkossakin.

Koulutuskeskus Salpauksen 
taloudellinen pohja on haastavia 
sopeutustoimia aiheuttaneista 
rahoitusleikkauksista huolimatta 
vahva. Kuntayhtymä ei ole tehnyt 
yhtään alijäämäistä tilinpäätöstä 
vuosina 2013-2019 .

Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uudistu-
neen ammatillisen koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa onnistu-
minen. Rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt aiemmasta.

Vuoden 2019 tuotot kasvoivat edellisvuodesta 1,1 miljoonaa euroa. Toi-
mintakulut pysyivät kutakuinkin ennallaan. Vuoden loppupuolella saadut 
100 lisäopiskelijavuotta, joita ei ehditty käyttää vielä vuoden 2019 aikana, 
oli muuttuneiden kirjanpito-ohjeiden mukaan kuitenkin kirjattava vuoden 
2019 tuotoksi. Tämä paransi vuoden 2019 tuottoja ja tulosta 0,9 miljoonaa 
euroa selittäen lähes kokonaan tuottojen kasvun. Näiden opiskelijavuosien 
käyttö ja opetus on kuitenkin toteutettava vuoden 2020 aikana. Tältä osin 
tulo menon kohdalle periaate ei toteudu, ja tilinpäätösten tulosten vertailu 
ja arviointi vaikeutuu.  

Vuoden 2020 talousarvion operatiivinen tilikauden tulos ilman satunnaisia 
eriä on -1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Myös kuluvan vuoden taloudel-
lisena tavoitteena on vähintään nollatulos alijäämäisestä talousarviosta 
huolimatta. Uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslain mukainen rahoi-
tuskokonaisuus muodostuu useasta erikseen haettavasta kokonaisuudesta, 
joiden toteutumista ei voida ottaa huomioon vielä talousarviovaiheessa. 
Myös vuonna 2020 saadaan rahoitusta, jonka käyttö jaksottuu osin ensi 
vuoteen, mutta tätä osuutta ei nykyisten kirjanpitosäännösten mukaan 
voitane siirtää vuoden 2020 rahoitukseksi.
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Muut havainnot ja toteamukset

Toimitilamuutoksia on toteutettu 
suunnitelmallisesti. Salpaus on 
onnistunut luopumaan tarpeetto-
mista tiloista sekä kunnostamaan 
vanhoja tiloja nykyiseen opetuk-
seen soveltuviksi. Saadulla stra-
tegiarahalla pystytään jatkamaan 
tilojen kehittämistä edelleen.  

Siirtyminen vuosityöaikaan on 
saatu toteutettua sujuvasti ja 
suunnitellusti. Henkilöstöä on kou-
lutettu ja tiedotettu muutokseen 
liittyen, eikä suurempia ongelmia 
ole ilmennyt. Henkilöstön eläköi-
tymiseen tulee varautua ja palkata 
tarpeen mukaan uutta henkilökun-
taa niin, että osaamista ja tietoa 
pystytään siirtämään eteenpäin.

Vuotta 2019 arvioidessaan 
tarkastuslautakunta toteaa, että 
kuntayhtymä on pystynyt vastaa-
maan hyvin vuoden 2018 alussa 
voimaan tulleen lain ja siihen 
liittyvän ammatillisen koulutuk-
sen reformin toteuttamisesta. 
Vahvuutena lautakunta näkee niin 
henkilökohtaisen osaamisen kehit-
tämisohjelman, oppisopimuksen 
ja koulutussopimuksen uudistami-
sen kuin entistä paremmat ura- ja 
rekrytointipalvelutkin. Opiskelijoi-
den osallistumismahdollisuuksien 
ja yhteisöllisyyden lisääminen 
ansaitsevat myös huomiota. 
Salpaus onnistui myös uuden 
rahoituslain mukaisessa vuoden 
2019 strategiarahahaussa, ja 
rahoitusta saatiin mm. toimitilojen 
käytön tehostamiseen ja opetus- 
ja ohjaushenkilöstön osaamisen 
kehittämiseen.

Vielä alkuvuodesta 2020 Salpauk-
sen talouden ennustettavuutta 
koskeva huoli tuntui kevenevän, 
kun opetus- ja kulttuuriministeriö 
tiedotti rahoituksen muutoksesta, 
jonka mukaan perus-, suoritus- ja 
vaikuttavuusrahoituksen osuudet 
pidetään jatkossa vuoden 2020 
tasolla. Tiedotteen mukaan myös 
työelämäpalautteen käyttöönotto 
siirrettäisiin vuoteen 2021.

Virusepidemian levitessä kaikki 
ennusteet muuttuivat, eikä pande-
mian vaikutuksia kukaan voi vielä 
tietää. Varmaa on kuitenkin se, että 
niin Koulutuskeskus Salpaus kuin 
koko koulutusjärjestelmäkin on 
merkittävien haasteiden edessä. 

Tarkastuslautakunta arvioi, että 
erityisen haavoittuvassa asemas-
sa ovat tällä hetkellä poikkeus-
lain aikaisessa etäopetuksessa 
peruskoulunsa päättävät nuoret 
opiskelijat. Heidän toisen asteen 
opintojensa alkuvaiheeseen tar-
vitaan yhdessä opiskelijahuollon 
kanssa rakennettuja opiskelijan 
hyvinvointia lisääviä ja ammatti-
identiteetin rakentamista vahvista-
via osioita. 

Toimitilaohjelman kehittämistä on jatkettu saadun strategiarahoituksen 
tukemana. Toimitilojen kehittäminen ja vähentäminen on edelleen työn alla 
ja keskeinen osa talouden hallintaa. Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016–2020 
tulevat olemaan noin 57 miljoonaa euroa. Investointitaso tulee laskemaan 
tästä, mutta erityisesti Lahden Vipusenkadun kampus ja Asikkalan kampus 
tarvitsevat edelleen satsauksia. Käyttöön jäävän noin 95 000 neliön ylläpito 
vaatii toki vuosittain muutonkin investointeja toimivien ja terveellisten tilojen 
varmistamiseksi ammatillisen koulutuksen käyttöön.

Vuosityöaikaan siirtymistä opettajien osalta vuoden 2019 alusta voidaan 
pitää merkittävä uudistuksena opetus- ja ohjaustyön toteuttamisessa. Val-
mistautumista tehtiin yhteistoiminnassa lähes koko 2018 vuoden ajan. Vuo-
sityöaikaan siirtyminen on ollut osa ammatillisen koulutuksen uudistamista 
ja osaltaan mahdollistanut opettajien työn muutoksen. Opettajien työn ja 
tehtävien muutokset, joita pohjautuvat ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain uudistukseen, vaativat edelleen yhteistä jäsentämistä.  

Osaavan henkilöstön varmistaminen on osa Salpauksen strategisia tavoit-
teita. Se edellyttää nykyisen henkilöstön osaamisen tavoitteellista varmis-
tamista sekä suunnitelmallista ja onnistunutta uuden henkilöstön rekrytoin-
tia. Salpauksen henkilöstösuunnittelua ja rekrytointikäytäntöjä kehitetään 
säännöllisesti. Tarvittavan osaamisen hankkiminen, johon myös rekrytointi-
prosessi osaltaan sisältyy, toteutetaan toiminnan tarpeista lähtien. 

Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön uusi opintohallintojärjestelmä, joka 
mahdollisti kaikkien Salpauksen opiskelijoiden tietojen käsittelyn samassa 
järjestelmässä. Järjestelmä mahdollisti myös yhdenvertaisen ja opiskelijaläh-
töisen henkilökohtaistamisprosessin dokumentoinnin. Henkilökohtaistamisen 
prosessia arvioitiin monipuolisesti ja siihen liittyvää prosessia, ohjeistusta 
kehitettiin sekä koulutettiin opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Yhteisen järjestel-
män ansioista Salpauksen tiedonsiirrot valtakunnallisiin KOSKI- ja eHOKS-
palveluun ovat onnistuneet odotetusti.

Salpauksen digitaalista Elsa-oppimisympäristöä uudistettiin ja Salpauksessa 
otettiin käyttöön sähköinen työnhakusovellus Salpaus-Duuni, johon opiske-
lija tekee osaamisprofiilinsa ja jossa on esillä opiskelijoille työpaikkoja sekä 
koulutus- ja oppisopimuspaikkoja. 

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu opettajien vuosityöaika mahdollisti 
kaikille opiskelijoille ympärivuotisen opiskelun ja kesäkuukausina opiske-
levien määrä kasvoikin merkittävästi. Uusien perustutkinto-opiskelijoiden 
opinnot alkoivat kaikilla kampuksilla kesäkuun orientaatioviikolla, joka sitoutti 
opiskelijoita tuleviin opintoihin. Opiskelijat olivat tyytyväisiä kesällä tapahtu-
vaan aloitukseen - oma kampus, opettajat ja opiskelijakaverit tulivat tutuiksi 
ja opintoja saattoi tehdä heti opiskelupaikkatiedon varmistuttua.

Koulutuskeskus Salpaukselle myönnettiin teknologia-alojen strategiara-
hoitus, joka on mahdollistanut merkittävän panostuksen tekniikan alojen 
yhteistyölle eri yritysten kanssa Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi strategia-
rahoituksella on pystytty kehittämään ja toteuttamaan FabLab-toimintaa. 
FabLab-toiminnalla tarkoitetaan uudenlaista konseptia, jossa matalankynnyk-
sen toiminnalla mahdollistetaan uusien teknologioiden kokeilu ja niiden hal-
tuunotto opiskelijoille ja opettajille. FabLab-konsepti koostuu 3D- tulostamisen, 
laserteknologian ja CNC-menetelmien hyödyntämiseen opetuksessa. Tavoit-
teena on myös yhteistoiminnallinen tekeminen yritysten kanssa siten, että 
myös yritykset voivat tutustua kyseisiin teknologioihin oppilaitoksen tiloissa.

Strategiarahoituksen turvin on myös kehitetty ja rakennettu kiinteitä yhteyk-
siä paikallisiin teknologia-alan yrityksiin ja kehitetty erilaisia yrityskohtaisia 
polkuja yritysten henkilöstön kouluttamiseksi. Kouluttamisen tavoitteena on 
turvata yritysten ajantasaisen ja osaavan työvoiman saanti ja kehittää myös 
henkilöstön osaamistasoa työmarkkinoilla. Yksi keskeinen tavoite on myös 
kehittää Salpauksesta paikallinen palveluintegraattori, joka tukee toimin-
nallaan yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijoiden tavoitteita työelämässä.  
Strategiarahoituksen turvin on myös kehitetty koulutusten järjestäjien välistä 
vuoropuhelua työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena tässä on turvata 
työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennakoimattomuus on aiheutta-
nut laajaa huolta. Opetus- ja kulttuuriministeriön 24.1.2020 julkaisemalla 
muutoksella pyritään vakauttamaan rahoituksen ennakoitavuutta ja tuetaan 
oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita sekä turvataan osaltaan myös 
aikuisväestön mahdollisuudet kouluttautumiseen.

LAUTAKUNNAN ARVIO

Lautakunta arvioi saamansa selvitykset riittäviksi. 
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3. Kuntayhtymän strategisten  
tavoitteiden toteutuminen

Koulutuskeskus Salpauksen strategia

Koulutuskeskus Salpauksen strategia 2016–2020 on hyväksytty 

vuonna 2015 (Yhtymähallitus 15.6.2015) ja otettu käyttöön vuo-

den 2016 alussa. 

Strategian arvoina ovat oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja rei-

lu asenne. Kuntayhtymän perustehtävänä on ”Uudistavaa osaa-

mista työhön ja yrittäjyyteen”. 

Kuntayhtymän visiona vuoteen 2020 on ”Salpaus – enemmän kuin 

koulu – opiskelijoiden ja työelämän kohtauspaikka”. 

Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpiteet vision 

saavuttamiseksi. Näitä ovat työelämän kumppanuuksien ja verkos-

tojen vahvistaminen, pedagogiikan ja oppiratkaisujen muutoksen 

toteut-taminen sekä taloudellinen perusta. Osana strategiaproses-

sia on määritelty tavoiteltava toimintakulttuuri. Salpauksen tavoit-

teena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen. Toimin-
takulttuurin vahvistamisen osa-alueet ovat opiskelijoiden osal-

listuminen, koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvis-

taminen, johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen. 

Alla on käsitelty jokaisen strategisen osa-alueen tavoitteiden toteu-

tumista erikseen. Taloudelliset tavoitteet käsitellään kokonaisuu-

tena seuraavassa kappaleessa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 

on tuotu sanallisesti esille alla olevissa eri osa-alueita kuvaavissa 

kappaleissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti joh-

toryhmässä, toiminnanohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa. 

Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen 
vahvistaminen

Koulutuskeskus Salpauksella on työelämän tarpeista lähtevä kes-

keinen rooli alueellisena kouluttajana, kehittäjänä ja verkostojen 

vahvistajana. Kehitysohjelman tavoitteena on lisätä Salpauksen 

vaikuttavuutta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ver-

kostoissa, luoda lisäarvoa ja menestystä alueelle yhdessä työelä-

män ja opiskelijoiden kanssa. Työelämän kumppanuuksia syste-

maattisesti syventämällä ja verkostoja vahvistamalla Salpaukses-

ta kehittyy palveluintegraattori, joka toimii aktiivisesti ja tuloksel-

lisesti asiakkaan tarvitsemien koulutus- ja kehittämispalvelujen 

yhdistäjänä. Salpaus toimii ammatillisen elinikäisen oppimisen 

uudistajana ja vauhdittajana koko työuran ajan.

Työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistamisessa ta-

voitteena vuodelle 2020 on ollut ”Salpaus – enemmän kuin kou-
lu – opiskelijan ja työelämän kohtaamispaikka”. Tavoite on     

toteutunut aktiivisena neuvottelukuntatyön jatkumisena. Asiak-

kuustyö on kehittynyt: on tehty kumppanuussopimuksia ja yhtei-

sesti sovittuja toimintamalleja. Alueellinen ja kansallinen verkos-

toyhteistyö on lisääntynyt ja syventynyt. Yhteistyötä ELY- ja TE-pal-

velujen sekä kaupunkien ja kuntien työllisyydestä vastaavien toi-

mijoiden kanssa on tiivistetty. On otettu käyttöön asiakkuustyön 

palvelumuotoilu, jonka tuloksena on syntynyt asiakkuustyön kä-

sikirja. Työelämäyhteistyötä tukevien tietojärjestelmäratkaisujen 

määrittäminen on aloitettu. Nettisivujen Yritysasiakas-osiota on 

kehitetty ja järjestetty erilaisia tapahtumia.

Toisena tavoitteena on ollut ”Salpaus on palveluintegraattori, 
joka toimii aktiivisesti ja tuloksellisesti asiakkaan tarvitse-
mien koulutus- ja kehittämispalveluiden yhdistäjänä”. Ta-

voite on toteutunut monipuolisena työelämätarpeiden ennakoin-

tina ja uusien koulutustuotteiden kehittämisenä. Teknologia-alan 

strategiahanke on meneillään, tuloksia voidaan hyödyntää moni-

puolisesti yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yritysten kans-

sa on rakennettu uusia palvelukonsepteja. Maahanmuuttaneiden 

työllisyyden edistämistä on tuettu Malva-hankkeella. YritysHun-

ter ja Lahti Trainee -hankkeissa tavoitteena on ollut työllisyyden 

kehittäminen Lahden alueella, yritysten kontaktointi sekä Salpa-

us- ja LAB/LUT-yhteistyön kehittäminen. 

Kolmantena tavoitteena on ollut ”Koko henkilöstö osallistuu toi-
minnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen”. Tavoitteen 

toteutumiseksi on vahvistettu henkilöstön työelämässä oppimisen 

palveluprosessin osaamista. On perustettu Yritys- ja työelämäpal-

veluyksikkö, jonka tavoitteena on salpaustasoisen yritys- ja työ-

elämäyhteistyön koordinointi, yhteisten toimintatapojen kehittä-

minen, henkilöstön osaamisen lisääminen sekä työelämän ja ver-

kostojen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen ja syventämi-

nen. On perustettu kumppanuusvastaavien ja työelämäasiantun-

tijoiden työtehtävät. Tutkintokoulutukset on tuotteistettu ja kou-

lutustarjottimet määritelty. On kehitetty monialaisia ja työelämä-

lähtöisiä koulutuspalveluja. 

Neljäntenä tavoitteena on ollut ”Salpaus on ammatillisen elin-
ikäisen oppimisen vauhdittajana koko työuran ajan”. Tä-

män tavoitteen toteuttamiseksi on kehitetty työelämässä oppimi-

sen toimintatapoja (oppisopimus/koulutussopimus). Koulutuspal-

veluja on kehitetty eri asiakasryhmille, esim. verkkokoulutuksia, 

osatutkintokoulutuksia sekä monialaisia koulutuspalveluja. Kou-

lutuspalveluja on tuotteistettu eri oppimisympäristöihin. Lisäk-

si on olemassa OpenDay -malli, jossa opettajat ovat työpaikoilla 

opiskelijoiden mukana. 
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Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksien 
toteuttaminen

Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen kehitysohjelmassa on asetet-

tu tavoitetila opintojen henkilökohtaistamiseen, digitalisaa-
tioon, aikaan ja paikkaan sitomattomaan oppimiseen ja Sal-
pauksen oppimismaisemaan. 

Jokaisen oppijan opiskelu suunnitellaan henkilökohtaisesti; ope-

tuksessa ja ohjauksessa käytetään yhteisiä sähköisiä ympäristöjä. 

Oppiminen on mahdollista 24/7 opiskelijan kanssa suunnitellussa 

oppimismaisemassa, jossa yhdistyvät hänen henkilökohtaiset ym-

päristönsä ja Salpauksen tarjoamat muuntojoustavat aktiiviseen 

vuorovaikutukseen kannustavat oppimisympäristöt.

Tavoitteena on ollut, että jokaiselle opiskelijalle laadittu HOKS päi-

vittyy opintojen edetessä. Henkilökohtaiset ja yksilölliset oppimis-

polut ovat käytössä. Polut muodostuvat tutkinnon osista ja vaih-

teluista oppimismaisemassa. HOKS:ssa on tieto suunnitelluista tai 

opiskelijan valitsemista tutkinnon osista ja puuttuvan osaamisen 

hankkimisen tavoista, kuten työpaikalla oppiminen, verkko-opin-

not tai opiskelu Salpauksen tiloissa. On otettu käyttöön HOKS sta-

tus -raportointi toiminnan varmistamisessa. Salpauksen opinto-

hallinnon käytössä on InSchool-opintohallintojärjestelmä ja yh-

tenäiset toimintamallit, joilla voidaan vastata valtakunnallisiin 

tietotarpeisiin ja palveluihin (mm. KOSKI, eHOKS). Tavoitteena ol-

lutta henkilöstön osaamisen varmistamista arvioinneilla ja kou-

lutuksella on toteutettu arviointien ja koulutuksen lisäksi vertais-

tuellisella Luotsi-toiminnalla. 

Digitaalisen työtavan ja toimintakulttuurin kehittämisen tavoit-

teena on ollut, että käytössä olevat sähköiset työskentely- ja oppi-

misympäristöt on kuvattu Salpauksen digimaisemassa sekä verk-

kosivuilla. Tavoite on toteutunut ja Salpauksen henkilöstö ja opis-

kelijat käyttävät päivittäisissä työtehtävissään yhteisiä paikasta ja 

ajasta riippumattomia sähköisiä työskentely- ja oppimisympäris-

töjä. Salpauksen digimaisema on tiivistetty, kuvattu ja viestitetty. 

Keskeiset digityöskentely- ja oppimisympäristöt ovat ajasta ja pai-

kasta riippumattomasti käytössä. Digitaalisten työskentely-ympä-

ristöjen ja järjestelmien käyttöönoton myötä toimintakulttuuri on 

muuttunut. Osaaminen on lisääntynyt, vastuu tiedosta, sen synty-

misestä, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä dokumentoin-

nin merkityksestä on ymmärretty paremmin. Osaamista on var-

mistettu itsearviointiin perustuvalla kyselyllä ja tulosten perusteel-

la suunnitelluilla koulutuksilla sekä mentoroinnilla. HelpDesk-pal-

velu on laajentunut teknisestä tuesta käytön tukeen ja ohjaukseen. 

Salpauksen oppimismaiseman tavoitteena on ollut, että kaikkiin 

tutkintoihin on suunniteltu polkuja erilaisiin työelämän työtehtä-

viin ja jatko-opintoihin ja että toteutustavat kuvataan ja julkaistaan 

ePerusteet-palvelussa. Tämän toteuttamiseksi on erilaiset oppimis-

ympäristöt ja toteutusten tavat suunniteltu tutkinnon osittain. Tie-

dot on viety valtakunnalliseen ePerusteet-palveluun. Tavoitteena on 

ollut lisäksi, että InSchool-opintohallintojärjestelmä, O365- ja ElSa-

järjestelmät otetaan käyttöön. Tutkintoon johtavalle koulutuksel-

le on luotu opiskelijan näkökulmasta yhtenäinen rakenne ElSaan. 

Wilman viestintä- ja tiedotuskäytännöt on otettu käyttöön. O365-

kokonaisuuden käyttö on lisääntynyt ja monipuolistunut. 

Toimitilaohjelman tavoitteena on ollut, että ohjelma on tehty ja to-

teutettu yhdessä käyttäjien kanssa ja pedagogisista lähtökohdis-

ta. Tavoite on toteutunut ja tiloja on suunniteltu tukemaan osaa-

misperusteista ja monimuotoista pedagogiikkaa sekä yhdessä te-

kemistä. Epidemiatilanne on muuttanut tilojen käyttötapaa, etä-

työ on vähentänyt tilantarvetta ja turvavälien käyttö on vastaa-

vasti lisännyt tilantarvetta. 

Kuva 3.  KETTU-hankkeessa luotiin ketterän uraohjauksen malli päijäthämäläisiin ammatillisiin oppilaitoksiin.
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Toimintakulttuurin vahvistaminen

Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
vahvistaminen

Toimintakulttuurin kehittäminen on jaettu kolmeen osa-
alueeseen, joista ensimmäinen on ”Opiskelijoiden yhtei-
söllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen”.  Tavoittee-
na on ollut, että Salpauksessa opiskelijat osallistuvat ja vai-
kuttavat aktiivisesti yhteisöllisen toimintakulttuurin ra-
kentamiseen. Hyvinvoivat opiskelijat oppivat ja viihtyvät 
moderneissa oppimismaisemissa entistä paremmin. Heidän 
toimintansa on kaikkien arvostamaa, tunnustamaa ja opin-
toja edistävää osallistumista yksilön ja yhteisön hyväksi. 

Opiskelijalähtöinen toiminta viihtyisissä ja turvallisissa 
oppimismaisemissa on toteutunut: hyvinvointiryhmien 
toiminta on vakiintunut ja opiskelijoiden edustus näissä 
on huomioitu. Jokaisen opiskelijan oikeus olla oma itsensä 
näkyy arjen kohtaamisissa ja opiskelijoiden lisääntynee-
nä arvostuksena. Kampusohjaajatoiminta on laajentunut 
eri kampuksille kysyttynä toimintamuotona. Ensimmäiset 
nuoriso- ja yhteisöohjaajat ovat valmistuneet tältä opinto-
polulta ja työllistyneet välittömästi. Tutor-toiminta on va-
kiintunutta ja sitä rytmittää suunnitelmallinen vuosikel-
lo. Opiskelijatoiminnan koordinaattori työskentelee koko-
aikaisesti, ja hänen johdollaan on yhteisöllisyyttä edistet-
ty suunnitelmallisesti ja onnistuneesti. Korona-aikana on 
yhteisöllisyyttä rakennettu virtuaalisesti ja somekana-
vien kautta. Ryhmäytymis- ja perehdyttämiskäytännöt 
ovat vakiintuneet aloille. Ensimmäisen etäorientaatiovii-
kon myötä salpaustasoinen yhdessä tekeminen on saanut 
uuden ulottuvuuden. 

Tavoitteena on ollut myös, että opiskelijoiden vaikutta-
mismahdollisuudet ovat systemaattisia ja tunnustet-
tuja organisoidun ja johdetun opiskelijatoiminnan ja mo-
dernin opiskelijapalautejärjestelmän myötä. Amispalau-
tekyselyiden vastausprosentit ovat parantuneet alun jäl-
keen huomattavasti. Vastaustulosten hyödyntämiseksi laa-
ditaan parhaillaan kehittämissuunnitelmaa. ”Hei, hei mitä 
kuuluu” -palautejärjestelmän kautta saatuihin palauttei-
siin reagoidaan aina. Opiskelijoiden vaikuttamismahdol-
lisuuksia on lisätty: on perustettu Salpauksen opiskelija-
kunta vuonna 2019. Monimuotoista opiskelijatoimintaa on 
kehitetty erilaisissa hakkeissa (Hoi! Hyvinvointia, osalli-
suutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen -hanke ja Sy-
kettä Salpaukseen -hanke). Opiskelijaviestinnän paranta-
misen tavoite on saatu kuntoon Wilma-ohjelmiston kaut-
ta. Sähköinen opiskelijatiedotus auttaa niin normaali- kuin 
poikkeusoloissakin yhteydenpidossa ja varmistaa opiske-
lijoille reaaliaikaisen tiedonsaannin ja mahdollistaa toi-
mivan yhteydenpidon. 

Kuva 4.  Tulevaisuuden Salpaus on yhä enemmän opiskelijoidensa näköinen. Tavoitteena on mm. opiskelijakunnan kautta mahdollistaa  
                   opiskelijoiden aktiivinen toiminta.
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Koulutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön 
vahvistaminen

Toinen toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alue on ”Kou-
lutusalojen ja ammattiryhmien yhteistyön vahvista-
minen”. Tavoitteena on, että koulutusalat tekevät yhdessä 
opetussuunnitelmien, tutkintojen ja henkilöstökoulutusten 
suunnittelua ja toteutusta. Koulutusalat arvioivat yhdessä 
toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjä. Tällöin päällek-
käisyys vähenee, osaamisen jakaminen lisääntyy ja henki-
lö- ja tilaresurssien käyttö tehostuu. Koulutusalojen ja am-
mattiryhmien yhteistyön vahvistaminen tarjoaa kaikille 
opiskelijoille erinomaisia mahdollisuuksia kartuttaa ja sy-
ventää ammatillista osaamista aidoissa työelämän tilan-
teissa. Oppilaitoksen omien toimintojen opinnollistaminen 
rikastuttaa oppimisympäristöjä, tarjoaa opiskelijoille uu-
sia pedagogisia vaihtoehtoja sekä antaa mahdollisuuden 
tehostaa organisaation toimintaa.

Tavoitteena on ollut keskustelufoorumin aikatauluttami-
nen vuodelle 2020 ja toiminnan vakiintuminen arjen perus-
toiminnoksi. Oppilaitospalveluiden ja koulutusalojen yh-
teistoiminnallinen tekeminen, joka on lähtenyt liikkeelle 
jo aikaisemmin, on toteutunut koronapandemian aiheut-
tamista muutoksista huolimatta kuitenkin tyydyttävästi. 
Tavoitteena on ollut ottaa huomioon eri tutkintojen ja to-
teutuksien yhdistäminen toteutussuunnitelmissa sekä re-
surssisuunnittelijoiden ja opetusalapäälliköiden työsken-
telyssä. Koulutusalojen yhteiset toteutukset ovat edenneet 
esim. yhteisten tutkinnon osien osalta. Äidinkielen opinto-
ja on integroitu verkkokurssien kautta. Yhteistoiminnallis-
ten verkkokurssien hyödyntäminen etenkin korota-aika-
na on ollut kaikkien tutkintojen osalta merkittävää. Stra-
tegian mukainen toiminnan kehittäminen osana perus-
toimintaa on toteutunut: koko henkilöstö on hyödyntänyt 
etä- ja verkko-opetusta. 

 Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen

Kolmantena toimintakulttuurin vahvistamisen osa-aluee-
na on ”Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen”. 
Salpauksessa on tavoitteena arvojen mukainen eettinen 
toiminta ja johtaminen. Eettisen johtamisen piirteitä ovat 
oikeudenmukaisuus, laajojen kokonaisuuksien hahmotus-
kyky, vastuunkantokyky, rehellisyys, rohkeus, päämäärä-
tietoisuus, johdonmukaisuus ja onnistunut vuorovaikutus.  
Koko työyhteisö vaikuttaa yhteisöllisen toimintakulttuu-
rin rakentamiseen ja toimintaan. Salpauksen arvot ovat 
oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne. Salpa-
uksen eettisen johtamisen kulmakivet ovat vastuullisuus 
ja tarttuminen, keskustelu ja yhteisen ymmärryksen ra-
kentaminen, vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen.

Tavoitteena on ollut, että eettisessä johtamisessa toteutuu 
avoin ja keskusteleva johtamiskulttuuri, johtaminen tukee 
aloitteellisuutta ja luovuutta ja että säännölliset keskuste-
lut esimiesten kanssa toteutuvat. Johtamisjärjestelmää ja 
-rakennetta on uudistettu ja kehitetty vastaamaan muut-
tuneen ammatillisen koulutuksen toteuttamista. Johtami-
sen rakenteita on tavoitteellisesti kehitetty, minkä myötä 
eettinen johtaminen on saanut aiempaa paremmat edelly-
tykset. Johtamisjärjestelmään on otettu käyttöön johtajien 
ja esimiesten yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja luottamusta 
edistävät tilaisuudet. Säännölliset keskustelut esimiesten 
kanssa ovat toteutuneet. 

Opettajien vuosityöajan johtaminen on ollut tavoitteellis-
ta ja tuloksekasta. Lähiesimiestyön tavoitteena on ollut to-
teuttaa eettinen johtaminen esimiestyössä ja esimiestyön 
tukemisessa, alojen toiminnan johtaminen vuosityöaika-
mallin mukaisesti, johtamis- ja esimiestyön vastuiden ja 
roolien selkeys sekä esimiesyhteistyötä tukevien raken-
teiden toimivuus. 

Työyhteisön tavoitteena on ollut, että uudistuvan ammatil-
lisen koulutuksen mukainen toiminta kehittyy ja vahvis-
tuu sekä koulutusalojen välinen yhteistyö toteutuu. Tavoite 
on toteutunut, sillä osaaminen on kehittynyt, työyhteisös-
sä on toimittu yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sitoutuen. 

LAUTAKUNNAN ARVIO

Strategiakauden 2016–2020 viimeinen koronan varjos-
sa eletty vuosi sinetöi kaudelle laaditun strategian vah-
vuuden: strategiaa on pystytty toteuttamaan poikkeus-
oloissakin. Tämä strategia toimii myös alkaneen kauden 
perustana – vain joitakin tarkennuksia on tehty, jotta 
uusi ammatillisen koulutuksen laki saisi arvoisensa to-
teutuksen. Koulutuskeskus Salpauksesta on rakentunut 
laadukkaan yksilöllisen opetuksen toteuttaja. Syvenevät 
työelämäkumppanuudet ja vahvistuvat verkostot teke-
vät Salpauksesta vahvan toimijan koko maakunnan hy-
vinvoinnin rakentamisessa. 
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4. Kuntayhtymän taloudellisten 
tavoitteiden toteutuminen

Taloudellinen perusta on yksi strategisista kehitysohjelmista ja lisäksi taloudellisessa arvioinnissa huomioidaan yhty-
mäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutuminen.

Taloudellisesta perustasta Yksikkö TA 2020 TP 2020 Poikkeama-%

Henkilöstökulut € 36 319 939 35 151 387 -3,2 %

   -osuus toimintatuotoista % 60,2 55,2 -8,3 %

Palvelujen ostot € 8 956 845 8 758 836 -2,2 %

  -josta opetus- ja koulutuspalvelujen ostot € 3 187 450 3 241 379 1,7 %

Toimitilakustannukset € 13 044 722 12 839 724 -1,6 %

  -osuus toimintatuotoista % 21,6 20,2 -6,6 %

  -Salpauksen käytössä olevien tilojen kok.määrä m2 104 000 103 307 -0,7 %

Vuosikate € 5 656 599 13 636 297 141,1 %

Tilikauden tulos € 98 099 7 186 889 7226,2 %

Kertynyt ylijäämä € 25 059 190 36 116 216 44,1 %

Lainapääoma € 10 058 861 5 601 731 -44,3 %

Lainanhoitokate tunnusluku 3,5 3,8 8,6 %

Kassavarat 31.12. € 5 186 477 14 828 705 185,9 %

Kassavarojen riittävyys pv 30 87 190,0 %

Kokonaisuudessaan talous on toteutunut arvioitua parem-
pana ja lähes kaikki toteumat ovat tavoitteita paremmat. 
Verrattuna edelliseen tilikauteen toimintatuotot kasvoi-
vat noin 3,2 miljoonaa euroa ja toimintakulut ovat pysy-
neet suunnilleen samalla tasolla.

Tilikauden tulos oli vuonna 2020 positiivinen noin kahdek-
salla miljoonalla eurolla, kun alkuperäisessä talousarvios-
sa oli varauduttu noin 1 milj. euron ylijäämään. Parempaan 
tulokseen vaikuttivat sekä ennakoitua suuremmat tulot että 
säästöt kuluissa. Toimintatuotot ylittivät muutetun budje-
tin 0,4 miljoonalla eurolla, sillä muita tuottoja saatiin ar-
vioitua enemmän.  Tilinpäätös näyttääkin harhaanjohta-
van hyvää tulosta. Vuoden aikana saatua yhteensä  5 mil-
joonan euron lisärahoitusta käytetään vasta vuosina 2021–
2023. Hanketoimintaan saatavat tuet ja avustukset eivät ta-
voittaneet talousarviota. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % 
ja alittivat talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla. Pal-
velujen ostot alittivat talousarvion. Hyvään tulokseen vai-
kuttivat myös kiinteistökaupoista saadut 1,5 milj. euron sa-
tunnaiset tuotot ja koronavuoden poikkeavat toimintaku-
lusäästöt 1,4 milj. euroa. 

Vuosikate näyttää tilikauden tuloksen ennen poistoja sekä 
satunnaisia eriä. Vuonna 2020 vuosikate oli noin 13,6 mil-

joonaa euroa eli hieman edellisvuotta korkeampi (10,6 milj. 
vuonna 2019). Vuosikate kuitenkin ylittää talousarvion 
merkittävästi samoista syistä kuin tilikauden tulos ylit-
tää talousarvion. Tilikaudelta kertyi ylijäämää 8,4 miljoo-
naa, kumulatiivisesti Salpauksella on kertynyttä ylijää-
mää 36,1 miljoonaa euroa. 

Kuntalain edellyttämän talouden tasapainon mittarina 
toimii tilikauden yli-/alijäämän määrä sekä aiemmilta ti-
likausilta kertyneiden yli-/alijäämien määrä. Todellista ta-
louden tasapainoa tulee kuitenkin arvioida yli-/alijäämä-
erien lisäksi muilla mittareilla. Todellisessa talouden tasa-
painossa on kyse siitä, miten säännönmukainen tulorahoi-
tus riittää kattamaan sekä käyttötalous- että investointime-
not. Olennainen kysymys on esimerkiksi se, pystytäänkö 
tulorahoituksella selviytymään poistoista, investoinneis-
ta, lainojen takaisinmaksusta ja mahdollisesti lainamää-
rän lisääntymisestä aiheutuvista korkokuluista. Tuloslas-
kelman tunnusluku vuosikate/poistot on 179 % eli vuosi-
kate riittää kattamaan tilikauden poistot. Rahoituslaskel-
man tunnusluku Investointien tulorahoitusprosentti ku-
vaa yhteisön mahdollisuutta rahoittaa investointeja tulo-
rahoituksella lainan nostamisen sijaan. Vuonna 2020 tun-
nusluku oli 221 % (66 % vuonna 2019), tunnusluku on siis 
parantunut huomattavasti. 
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Lainanhoitokate kuvastaa yhteisön kykyä hoitaa ottaman-
sa lainat korkokuluineen. Vuonna 2020 Salpauksen lainan-
hoitokate on 3,8, kun edellisenä vuonna se oli 8,5. Lainan-
hoitokatteessa arvo on hyvä, jos se on yli 2, joten Salpa-
uksen osalta tunnusluku on hyvällä tasolla. Salpauksella 
oli lainoja tilikauden lopussa yhteensä 5,6 miljoonaa eu-
roa (8,6 milj. euroa vuonna 2019). Vuonna 2020 ei nostettu 
uutta lainaa, sillä kassavaroja voitiin käyttää investointi-
en rahoittamiseen. Suhteellinen velkaantuneisuus 20,8 % 
on vähentynyt (vuonna 2019 29,1 %), lainoja on lyhennetty     

3 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa yhty-
män mahdollisuuksia suoriutua lainan takaisinmaksus-
ta tulorahoituksella ja pienempi arvo tarkoittaa parem-
paa mahdollisuutta. 

Alla olevasta taulukosta voidaan todeta yhtymäkokouk-
sen hyväksymien käyttötalouden ja investointien osalta 
sitovien erien toteutuminen (1 000 eur) vuonna 2020. Kai-
kissa erissä on päästy vähintään sitovan tavoitteen tasol-
le, useimmissa tavoitteet on jopa ylitetty. 

 Sitovuus1) Talousarvio
Talousarvio 
muutokset

Talousarvio 
muutoksen 

jälkeen
Toteutuma Poikkeama

KÄYTTÖTALOUSOSA 
(toimintakate)

- Oppimis- ja koulutuspalvelut
- Oppilaitospalvelut
- Rehtorintoimisto ja hallinto

Yhteensä

N
N
N

  20 925   
- 11 237   
- 3 748   

  5 940   

  

4 940   
  280   
- 120   

  5 100  

  25 865   
- 10 956   
- 3 868   

  11 040   

  27 302   
- 9 904   
- 3 383   

  14 015   

  1 437   
  1 052   

  485   

  2 975   

TULOSLASKELMAOSA 
(rahoitustuotot ja -kulut, 
satunnaiset erät)

- Korkotulot
- Muut rahoitustulot
- Korkomenot
- Muut rahoitusmenot
- Satunnaiset erät
- Tulorahoituksen korjauserät

Yhteensä

B
B
B
B
B
E

  16   
 -   

- 281   
- 19   

  1 617   
- 1 738   

- 405   

  

308   
- 439   

 -   
- 213   
  458   

  115  

  16   
  308   
- 719   
- 19   

  1 404   
- 1 280   

- 290   

  7   
  347   
- 722   

- 10   
  1 179   
- 1 397   

- 597   

- 9   
  39   
- 3   
  9   

- 225   
- 117   

- 307   

INVESTOINTIOSA

- Oppimis- ja koulutuspalvelut
- Oppilaitospalvelut
- Rehtorintoimisto ja hallinto

Yhteensä

N
N
N

-- 1 129   
- 6 171   

- 170   

- 7 470   

- 789   
  1 992   

- 39   

  1 164  

- 1 918   
- 4 179   

- 209   

- 6 306   

- 1 121   
- 3 149   

- 64   

- 4 334   

  797   
  1 030   

  145   

  1 972   

RAHOITUSOSA 
(kassavirtaan vaikuttavat erät)

- Antolainasaamisten lisäykset
- Antolainasaamisten vähennykset
- Lainojen lisäykset
- Lainojen lyhennykset
- Oman pääoman muutos
- Muut maksuvalmiuden muutokset

Yhteensä

B
B
B
B
N
E

-
-

- 1 417   
 -   

- 1 014   

- 2 431   

- 1 656   
 -   

- 724   

- 2 380  

- 3 073   
 -   

- 1 738   

- 4 811   

- 3 074   
 -   

- 2 382   

- 5 456   

- 1   
 -   

- 644   

- 645   

TALOUSARVION LOPPUSUMMA - 4 365     3 998   - 366     3 628     3 995   3 751

LAUTAKUNNAN ARVIO

Merkittävä saavutus on se, että rahoituksen leikkauksista ja rahoitusjärjestelmän muutoksesta huolimatta kuntayh-

tymän taseeseen ei ole kertynyt alijäämää vuosina 2016–2020. Tämä kertoo onnistuneesta talouden suunnittelus-

ta ja rahoitusjärjestelmän muutokseen varautumisesta. Lautakunta tähdentää, että vuoden 2020 tilikauden ylijää-

mä perustuu suurelta osalta vuonna 2020 saatuun määräaikaiseen harkinnanvaraiseen valtionosuuteen, jota tul-

laan käyttämään vasta vuosien 2021–2023 aikana. Lisääntynyt hanketoiminta on myös jatkossa tärkeää kuntayh-

tymän talouden tasapainottamisen kannalta. Vaikka rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt, on talouden ta-

sapainottaminen onnistunut. 

1) N = nettositovuus, B = bruttomääräraha , K = kassavaikutus, E = ei sitova erä
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5. Muut havainnot 
 ja toteamukset

Toimitilamuutokset

Kuntayhtymän toimitilaohjelman, joka on tullut voimaan 
2016 tavoitteena on vähentää vuoteen 2023 mennessä Sal-
pauksen käytössä olevia tiloja 40 % verrattuna vuoden 2013 
tasoon. Toimitilaohjelman toteuttaminen keskittää Salpa-
uksen toiminnan kolmen kunnan (Lahti, Heinola, Asikka-
la) alueelle viiteen toimipisteeseen. Vuoden 2020 lopussa 
Salpauksella oli käytössään toimitiloja yhteensä 103307 m2. 
Lahden Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen valmistuttua 
käytössä oleva neliömäärä nousi. Kuntayhtymä sai vuonna 
2019 opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaksivuotista strate-
giarahaa kiinteistöohjelman valmisteluun 870 t euroa, mm. 
Lahden Vipusenkadun ja Asikkalan kampuksen toimitila-
ohjelman jatkosuunnittelua on tehty tällä rahoituksella. 
Rahoituksen käyttöaikaa jatkettiin vuoden 2021 kesään.  
Lahden keskustakampuksella on aloitettu kahden Salpa-
uksen käytöstä poistuneen kiinteistön myynti.  Svinhuf-
vudinkatu 7–9 (ent. Patinan kiinteistö) kauppa Lahden Ta-
lot -konsernin kanssa toteutui esisopimuksen mukaisesti. 

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa, kun 
muutetun talousarvion mukaan investointeihin oli varattu 
8 miljoonaa euroa. Investointikulut alittivat budjetin noin 
1,8 miljoonalla eurolla. Kiinteistöinvestoinnit kohdistuivat 
Lahdessa Ståhlberginkatu 10 peruskorjauksen loppuun-
saattamiseen, Svinhufvudinkatu 4 A-B peruskorjauksen 
ensimmäiseen toteutusvuoteen sekä Ståhlberginkatu 4 A 
auditorion ja sosiaalitilojen peruskorjaukseen.  

LAUTAKUNNAN ARVIO

Koulutusreformin vaatimat toimitilamuutokset on 

toteutettu tarkoituksenmukaisesti siten, että myös 

toimitilojen vähentäminen on ollut mahdollista. 

Tulevassa toimitilaohjelmassa on kuitenkin otetta-

va huomioon myös pandemiaan liittyvät mahdol-

liset muutokset. 

Investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alempi-

na, mikä on lautakunnan mielestä positiivista. Myös 

tulevien vuosien investointiohjelma toteutunee ta-

lousarvion antamissa rajoissa. 

Kuva 5.  Yksi keino työelämän tarpeiden tunnistamiseen on 
                  Open Day -toimintamalli, jossa opettajat vierailevat 
                  työpaikoilla opiskelijoiden mukana.
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Henkilöstö

Henkilöstöä kuntayhtymässä oli vuoden lopussa 649 hen-
kilöä (639 vuonna 2019), joista opetus- ja ohjaushenki-
löstöä 66 % (65 % vuonna 2019) ja loput muuta henkilös-
töä. Opetushenkilöstön suhteellinen määrä on lisään-
tynyt, mikä on ollut tavoitteiden mukaista. Henkilös-
tön keski-ikä vuonna 2020 oli 50,5 vuotta (vuonna 2019 
50,3), joten se on pysynyt lähes samana. Kunta-alalla kes-
kimääräinen henkilöstön ikä on noin 45 vuotta. Seuraa-
van kymmenen vuoden aikana noin 40 % Salpauksen ny-
kyisistä työntekijöistä tulee laskennalliseen eläkeikään.

Sairauspoissaolojen määrä, 10,9 kalenteripäivää/hlö, on 
hieman edellistä vuotta enemmän (10,6 päivää/hlö vuon-
na 2019). Sairauspoissaolojen määrä vaihtelee paljon työ-
tehtävien mukaan, OVTES -sopimukseen kuuluvilla pois-
saoloa on keskimäärin 9,5 päivää/hlö (2019 9,1) ja KVTES- 
tai TS-sopimuksiin kuuluvilla poissaoloa on 12,7 päivää/
hlö (2019 12,4). Työtehtävittäin vertailuissa poissaoloissa ei 
ole merkittäviä eroja edelliseen vuoteen verrattuna. Rei-
lu kolmasosa henkilöstöstä ei ole ollut sairaana ollenkaan 
vuoden 2020 aikana ja pääosa poissaoloista on ollut lyhyi-
tä jaksoja. Pitkien yli 60 päivän sairauspoissaolojen osuus 
kaikista sairauspäivien määrästä on edelleen merkittävä 
(7,9 % kaikista sairastaneista). Pitkiin sairauslomiin on to-
della vaikea vaikuttaa, koska ne perustuvat yleensä vaka-
viin sairauksiin, eikä niitä pystytä ennaltaehkäisemään. 

Tapaturmia sattui vuoden 2020 aikana 27, joista 8 tapahtui 
työmatkalla. Luku on laskenut edellisvuodesta (2019 37 ta-
paturmaa, 10 työmatkalla). Tapaturmien vaihteluväli on 
ollut 30–45 per vuosi. Palveluksesta on eronnut 41 henki-
löä (39 vuonna 2019), joista eläkkeelle on jäänyt 17 (vuonna 
2019 21) henkilöä, irtisanoutunut 21 (2019 vuonna 17) hen-
kilöä ja irtisanottu 3 (2019 vuonna 1) henkilö. Uudistuneen 
henkilöstökyselyn tuloksen keskiarvo oli 3,7 ja keskiha-
jonta 0,99. Tulosta ei voi verrata edelliseen vuoteen, koska 
henkilöstökysely poikkeaa kokonaisuudessaan edellisestä. 

Maaliskuun 2020 loppupuolella valtioneuvoston asettama 
poikkeustila haastoi Salpauksen henkilöstöä erityisesti di-
gitaalisten opetus- ja työtaitojen osalta. Valtaosa henkilös-
töstä siirtyi pääosin etätyöskentelyyn ja vastaavasti ope-
tuksen toteuttaminen siirtyi etäopetukseksi. Koronapande-
mian mukana tuomat muutokset toiminnan toteuttamises-
sa ovat haastaneet koko henkilöstöä, mutta samanaikaises-
ti se on uudistanut Salpauksen toimintaa sekä henkilöstön 
osaamista monelta osin.  Oppilaitosten sulkemisen jatkami-
nen 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 pii-
riin kuuluvaa henkilöstöä, kuntayhtymässä lomautettiin 
kaikkiaan 73 henkilöä touko–heinäkuun välisenä aikana.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessi on jatkuvas-
ti uudistuva ja suunnitelmaa sekä sen toteutumista seura-
taan, arvioidaan ja suunnataan useamman kerran vuodes-
sa. Henkilöstön määrällistä ja laadullista seurantaa toteu-
tetaan kiinteänä osana johtamista ja esimiestyötä. Paino-
piste henkilöstösuunnittelussa on ollut talousarvion mu-
kaisen henkilöstösuunnitelman toteuttaminen sekä am-
matilliselle koulutukselle kohdennetun lisärahoituksen 
hallittu hyödyntäminen. Vuoden 2020 koronavirukses-
ta johtuneista poikkeuksista huolimatta varsinaisesti mi-
tään osaamisen varmistamisen suunnitelmaa ei ole jäänyt 
toteuttamatta. Keväällä, kun koronapandemia alkoi, osa 
osaamisen varmistamisen suunnitelmista odotti hetken, 
mutta toteutustavat muutettiin nopeasti digitoteutuksiksi.  

LAUTAKUNNAN ARVIO

Riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö on tuloksellisen 

toiminnan elinehto. Erityisen hyvänä tarkastuslau-

takunta pitää sitä, että koko henkilöstö on sitoutu-

nut koulutusreformin mukaiseen toiminnan kehit-

tämiseen. Hyvä on myös se, että on pystytty lisää-

mään opetushenkilöstöä ja vakiinnuttamaan tehtä-

vien jatkuvuutta perustamalla uusia lehtorinvirko-

ja. Sähköisten työskentely- ja oppimisympäristöjen 

käyttö on ratkaisevasti parantanut opetuksen mo-

nimuotoisuutta. 

Koronapandemian aiheuttamien toiminnanmuutos-

ten takia kuntayhtymä on joutunut myös lomautta-

maan henkilöstöä, mikä on kuormittanut niin joh-

toa kuin alaisiakin. 

Tilintarkastajan havainnot

Tarkastuslautakunta on kuullut myös tilintarkastajaa. Ti-
lintarkastaja on tehnyt tarkastustaan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti ja vuodelle 2020 laaditun kuntala-
kiin perustuvan työohjelman mukaan. Tilintarkastaja on 
esitellyt lautakunnalle 23.3.2021 tilintarkastuskertomuk-
sen sekä keskeisimmät tarkastushavainnot. 

Tilintarkastuksessa vuoden 2020 osalta ei tullut olennai-
sia havaintoja. Tilintarkastus on toteutettu suunnitelman 
mukaisesti.
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6. Arviointikertomusten 
 2017-2019 keskeiset havainnot

Tämä arviointikertomus on nykyisen lautakunnan viimeinen. Tarkastuslautakunnan keskeiset havainnot vuosilta 
2017–2019 on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Tarkastus-
lautakunnan 
havainto

2017 2018 2019

Kunta-
yhtymän 
strategisten 
tavoitteiden 
toteutuminen

Talousarviossa asetetut 
toiminnalliset tavoitteet ovat 
toteutuneet pääsääntöisesti 
hyvin ja toimintaa on kehitet-
ty strategian mukaisesti.

Yhteistyötä terveydenhuol-
lon sekä sosiaalitoimen 
kanssa tulee ylläpitää ja 
kehittää, jotta opiskelijat 
saavat tarvitsemansa avun 
tarpeeksi ajoissa.

Tuki ja uuden koulutuspaikan 
etsiminen Salpauksen sisältä 
olisi tärkeää, jotta negatii-
viset keskeytykset saadaan 
vähentymään.  

Tutkintojen suorittaminen 
on jatkossa yhä tärkeämpää 
myös rahoituksen kannalta.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset 
tavoitteet ovat toteutuneet pääsään-
töisesti hyvin ja toimintaa on kehitetty 
strategian mukaisesti.  

Panostukset sidosryhmäyhteistyöhön 
sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyteen 
ovat tärkeitä ja tukevat opiskelijoiden 
työllistymistä sekä uutta rahoitusmallia.

Lautakunta kokee tärkeänä ottaa huo-
mioon suuret muutokset Salpauksen 
toiminnassa ja toimintamalleissa, 
jotta ammatillista koulutusta voidaan 
järjestää laadukkaasti myös jatkossa ja 
saadaan tarvittava rahoitus toiminnalle.

Lautakunta on edelleen huolissaan 
opiskelijoiden terveydenhuollosta. 
Tarkastuslautakunta kantaa huolta 
siitä, liikeneekö riittävästi resursseja 
haastavien opiskelijoiden tukeen ja 
ohjaukseen.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset 
tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti 
hyvin ja toimintaa on kehitetty strategian 
mukaisesti.  

Salpauksessa on onnistuttu rakentamaan 
koulutusuudistuksen ja vuosityöajan tuomat 
muutokset onnistuneiksi kokonaisuuksiksi.

Panostukset sidosryhmäyhteistyöhön sekä 
opiskelijoiden yhteisöllisyyteen ovat tärkei-
tä ja tukevat opiskelijoiden työllistymistä 
sekä uutta rahoitusmallia.

Lautakunta on yhä huolissaan riittävästä 
opiskelijoiden terveydenhuollosta, sillä 
apua pitää saada nopeasti.

Kunta-
yhtymän 
taloudellisten 
tavoitteiden 
toteutuminen

Taloudellisesti vuoden 
2017 tulokset ovat olleet 
huomattavasti ennakoitua 
paremmat. Rahoituksen 
leikkaaminen on vaikuttanut 
tunnuslukuihin pääsääntöi-
sesti negatiivisesti: toteuma 
on talousarviota parempi.  

Taloutta ja toimintaa 
tulee sopeuttaa jatkossakin 
rahoituksen muuttuessa. 
Lainakanta on kasvanut 
merkittävästi. Korkotason 
riskeihin on varauduttu 
korkosopimuksilla.  

Taloudellisesti vuoden 2018 tulokset 
ovat olleet ennakoitua paremmat, kaik-
ki toimialat tekivät ennakoitua parem-
man tuloksen. Aktiivisuuden tuloksena 
on saatu lisäopiskelijavuosia sekä 
strategiarahoitusta, joiden johdosta 
tulos oli miljoona euroa ylijäämäinen. 

Koulutuskeskus Salpauksen talou-
dellinen pohja on haastavia sopeu-
tustoimia aiheuttaneista rahoitus-
leikkauksista huolimatta vahva, mitä 
osoittaa sekin, että vuosina 2013–2018 
kuntayhtymä ei tehnyt operatiivisesti 
alijäämäistä tilinpäätöstä. Tarkas-
tuslautakunnan mielestä hyvä tulos 
perustuu vahvaan talousosaamiseen ja 
ennakointikykyyn.

Taloudellisesti vuoden 2019 tulokset ovat 
olleet ennakoitua paremmat. Saadut 
lisäopiskelijavuodet ja strategiarahoitus 
ovat tärkeitä toiminnan rahoittamiseksi 
jatkossakin.

Koulutuskeskus Salpauksen taloudellinen 
pohja on haastavia sopeutustoimia aiheut-
taneista rahoitusleikkauksista huolimatta 
vahva, mitä osoittaa sekin, että vuosina 
2013–2019 kuntayhtymä ei tehnyt alijää-
mäistä tilinpäätöstä. Tarkastuslautakunnan 
mielestä hyvä tulos perustuu vahvaan 
talousosaamiseen ja ennakointikykyyn.

Muut 
havainnot ja 
toteamukset

Toimitilojen vähentäminen 
ja jäljelle jääviin toimiti-
loihin liittyvät muutokset 
toteuttavat osaltaan myös 
opetusohjelmissa tapahtu-
nutta ja tulevaisuudessa ta-
pahtuvaa kehitystä. Kiinteis-
töjen määrä on vähentynyt 
suunniteltua nopeammin, 
mikä on positiivista. 

Tarkastuslautakunta huo-
mauttaa, että lisääntyvä 
työhyvinvointi osaltaan vä-
hentää sairauspoissaoloja.

Lähes kaikki tarpeettomat toimitilat 
on myyty, mikä tukee talouden tasa-
painottamista. Toimitilaohjelma on 
sisältänyt kuitenkin myös uudisraken-
tamista, kuten Vipusenkadun Tekno-
logiakampuksen uudisrakennukset, 
ja käyttöön jäävien oppimisympäris-
töjen korjaamista vastaamaan uuden 
lain mukaisen opetuksen tarpeita. 
Salpauksen investointeja on tehty 
suunnitelmallisesti, eikä kuluihin ole 
tullut merkittäviä ylityksiä.

Siirtyminen vuosityöaikaan muuttaa 
opettajien työtapaa merkittävästi. 
Opettajat tarvitsevat riittävästi tukea 
ja ohjausta muutoksen toteuttami-
seen.

Henkilöstön eläköitymiseen tulee 
varautua ja palkata tarpeen mukaan 
uutta henkilökuntaa niin, että osaa-
mista ja tietoa pystytään siirtämään 
eteenpäin.

Toimitilamuutoksia on toteutettu suun-
nitelmallisesti, on onnistuttu luopumaan 
tarpeettomista tiloista sekä kunnostamaan 
vanhoja tiloja nykyiseen opetukseen sovel-
tuviksi. Saadulla strategiarahalla pystytään 
jatkamaan tilojen kehittämistä edelleen.

Siirtyminen vuosityöaikaan on saatu toteu-
tettua sujuvasti ja suunnitellusti. Henkilös-
töä on koulutettu ja tiedotettu muutokseen 
liittyen, eikä suurempia ongelmia ole 
ilmennyt. Henkilöstön eläköitymiseen tulee 
varautua ja palkata tarpeen mukaan uutta 
henkilökuntaa niin, että osaamista ja tietoa 
pystytään siirtämään eteenpäin.

Vuotta 2019 arvioidessaan tarkastuslauta-
kunta toteaa, että kuntayhtymä on pystynyt 
vastaamaan hyvin vuoden 2018 alussa voi-
maan tulleen lain ja siihen liittyvän ammatil-
lisen koulutuksen reformin toteuttamisesta.

Virusepidemian levitessä kaikki ennusteet 
muuttuivat, eikä pandemian vaikutuksia 
kukaan voi vielä tietää. Varmaa on kuitenkin 
se, että niin Koulutuskeskus Salpaus kuin 
koko koulutusjärjestelmäkin on merkittävien 
haasteiden edessä. 
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7. Yhteenveto ja esitys      
 yhtymäkokoukselle

Tässä arviointikertomuksessa tarkastuslautakun-
ta on esittänyt arviointityönsä tulokset vuodelta 
2020. Arviointikertomus sisältää arvion yhtymä-
kokouksen asettamien toiminnallisten ja talou-
dellisten tavoitteiden toteutumisesta.  

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuk-
sen vuodelta 2020 Koulutuskeskus Salpaus -kun-
tayhtymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi 
ja esittää, että yhtymäkokous pyytää arvioin-
tikertomuksessa esitetyistä havainnoista yh-
tymähallituksen selvitykset ja käsittelee sel-
vitykset syksyllä 2021 pidettävässä yhtymäko-
kouksessa. Selvitykset pyydetään toimittamaan 
tarkastuslautakunnalle 30.9.2021 mennessä.

LAUTAKUNNAN ARVIO

Salpauksen vahvuus löytyy sen keskittymisestä uuden lain 
mukaiseen toimintaan: opetukseen ja ammattiin valmistau-
tumiseen koko toimialueellaan sekä verkostoitumiseen eri toi-
mijoiden kanssa. Koronan varjossa tapahtunut työskentely on 
osoittanut Salpauksen vahvuuden ja osaamisen ammatillisen 
koulutuksen kehittäjänä. 

Tarkastuslautakunta kiittää hallitusta ja johtavia viranhaltijoi-
ta saamastaan informaatiosta ja hyvästä sekä avoimesta yhteis-
työstä. Tarkastuslautakunta arvostaa asiantuntevaa tukea ja yh-
teistyötä, joka on saatu tilintarkastusyhteisöltä lakisääteises-
sä tilintarkastuksessa ja arviointikertomuksen valmistelussa. 

Lahdessa 6. huhtikuuta 2021

Koulutuskeskus Salpauksen tarkastuslautakunta 2017 – 2021

Kirsti Laatunen            Vesa Järvinen 
puheenjohtaja            varapuheenjohtaja   

Joona Silvennoinen            Hannu Heikkilä
varajäsen            jäsen

Tuulia Tahvonen            Matti Tanskanen
jäsen             jäsen






