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Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat  

 
Vuosi 2021 päättyi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvissä tunnelmissa. Tälle vuodelle 
saatu opetus- ja kulttuuriministeriön suorite- ja rahoituspäätös oli Salpaukselle pettymys. 
Vuonna 2021 rahoituksen perustana ollut opiskelijavuosien käyttö ylittyi valtakunnallisesti 4 
prosenttia. Salpaus ei ollut viime vuonna ylittäjien joukossa, mutta aliresursointi laajennettiin 
vaikuttamaan nyt myös meihin. Alkaneen vuoden päätöksessä Salpaukselta leikattiin tälle 
vuodelle tuo 4 prosenttia verrattuna viime vuonna toteutuneeseen. 
 
Opiskelijavuosien käyttö ja tarve tulee edelleen tänä vuonna Suomessa ylittämään eduskunnan 
valtion talousarviossa päättämän tason. Samoin meillä. Kuntayhtymän toimintatuotot laskevat 
ennusteen mukaan tänä vuonna toista vuotta peräkkäin. Muistissa on liian hyvin edellisten 
hallituskausien ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet rahoitusleikkaukset. 
Rahoitusleikkausten jälkeinen kahtena vuonna toteutunut hienoinen rahoituksen kasvu on 
perustunut ainoastaan määräaikaisiin harkinnanvaraisiin valtionosuusrahoituksen korotuksiin. 
Tilanne haastaa meidät jälleen kerran pystymään palvelemaan alueen työelämää ja opiskelijoita 
parhaalla mahdollisella tavalla niukkenevista resursseista huolimatta. Tässä ja koko ajan 
muuttuvassa toimintaympäristössä päivitetyn strategiamme mukaisesti hyvä yhteistyö oman 
henkilöstön, työelämän ja erilaisten verkostokumppaneidemme kanssa on keskeistä. 
Kuntayhtymän vahva tase mahdollistaa tänäkin vuonna koulutusmäärien toteuttamisen alueen 
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tarvitsemassa laajuudessa. Yhtä vuotta olennaisempaa onkin jatko; Miten eduskunnan 
määrittelemä opiskelijavuosien kokonaistaso ja rahoitus Suomessa vastaa tarvetta, vai tuleeko 
opiskelijavuosien aliresursoinnista tätä kautta pysyvämpi rahoitusleikkuri? 
 
Opetusta on voitu antaa tänä vuonna pääosin normaalisti lähiopetuksena ja työpaikalla 
tapahtuvana oppimisena. Uusia koronan aikana opittuja käytänteitä hyödynnetään jatkossakin 
mm. hybridimallilla ja osittaisena etätyöskentelynä ja opiskelumahdollisuutena silloin, kun se 
opiskelijoiden ja asiakkaiden tarpeiden ja toiminnan sujuvuuden kannalta on mahdollista ja 
perusteltua. 
 
Kuntayhtymän toimitusjohtaja ja Salpauksen rehtori ovat aloittaneet yhdessä LAB 
ammattikorkeakoulun rehtorin kanssa alueen omistajakuntien päättäjien tapaamiset aiheena 
ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat ja mahdollisuudet alueella kouluttautumisen ja 
työelämän palvelun näkökulmasta. Ministeri Ville Skinnari vieraili alkuvuodesta Salpauksessa 
tutustumassa erityisesti urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen, mutta samassa yhteydessä 
keskusteltiin myös alueen työllisyystilanteesta sekä veto- ja pitovoiman vahvistamisesta. 
 
Lue lisää: Ministeri Ville Skinnari tutustui Koulutuskeskus Salpauksen Urheiluamikseen 
 
Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri Lahti GEM järjestivät 
yhdessä helmikuussa Tulevaisuustyöpajan osana Sähäkkä-hanketta (ESR). Webinaari keräsi 
kaikkiaan kuusikymmentä osallistujaa yli kymmenestä eri organisaatiosta. Työpaja oli 
ensimmäinen kolmen webinaarin sarjasta ja teemana oli sähköistyvä liikenne ja logistiikka. 
Työpajan pääkohderyhmänä oli ammatillisen oppilaitoksen tekniikan alan opettajat ja 
tavoitteena oli laajentaa yhteistä käsitystä sähköistyvän liikenteen kehityksen suunnasta ja 
nopeudesta sekä tarkastella sen vaikutuksia työvoiman koulutus- ja osaamistarpeisiin. Lahti 
toimi vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina ja siksi ympäristöpääkaupungin perintöä 
jatkava Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n koordinoima Lahti GEM -klusteri (Green 
Electrification of Mobility Cluster) oli luonteva kumppani toteuttamaan webinaaria. Työpajan 
alustajat olivat kaikki Lahti GEMin kutsumia klusterin jäseniä ja edustivat optimaalisesti Lahden 
seudun kehitystarpeita sekä näkymiä. 
 
Lue lisää: Liikenteen sähköistyminen on jo täyttä todellisuutta ja se kehittyy kiihtyvällä vauhdilla 
 
Hämeen ELY-keskuksen helmikuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys alueella on 
vähentynyt sekä vuodentakaisesta että tammikuuhun 2022 verrattuna. Päijät-Hämeen alueella 
työttömyys vähenee kuitenkin keskimääräistä hitaammin. Alueen korkeimmat työttömyysasteet 
olivat Lahdessa (14,7 %) ja Heinolassa (13,7 %). Lahden työttömyysaste on edelleen suurten 
kaupunkien korkein. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta 
työvoimasta oli helmikuun lopussa 14,3 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus 
ulkomaisesta työvoimasta 27,2 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli Päijät-Hämeessä 13 % enemmän kuin 
vastaavana ajankohtana viime vuonna. 
 
Työvoiman kysyntä jatkuu ennätyksellisen vilkkaana. Uusia avoimia työpaikkoja oli helmikuussa 
70 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana ja 81 % enemmän kuin helmikuussa 
2020 ennen koronapandemiaa. Työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa eniten avoimeksi erityisesti 
toisen asteen ammatillista koulutusta edellyttäviin ammatteihin eli lähihoitajille, myyjille, 
rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, toimisto- ja laitossiivoojille, puu- ja sahatavaran 
prosessityöntekijöille ja talonrakentajille. Runsaasti avoimia työpaikkoja oli tarjolla myös 

https://www.salpaus.fi/2022/01/27/ministeri-ville-skinnari-tutustui-koulutuskeskus-salpauksen-urheiluamikseen/
https://www.salpaus.fi/2022/03/07/liikenteen-sahkoistyminen-kehittyy-kiihtyvalla-vauhdilla/
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kodinhoitajille, avustaville keittiötyöntekijöille ja tarjoilijoille, konepaja- ja metallituotteiden 
kokoonpanijoille sekä rakennusalan avustaville työntekijöille. 
 
Nopeaa täsmäkoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta tarvitaan avuksi näissä tilanteissa. 
Koulutusta on tarjolla. Yhteinen haasteemme on, että työttömyydestä ja työvoimapulasta 
huolimatta opiskelijoita ei löydy kaikkiin avoinna oleviin opiskelupaikkoihin. Esimerkiksi 
Salpauksella voimassa oleva 3 miljoonan euron monialaisen täydennyskoulutuksen 
puitesopimus jää pääosin toteutumatta. Yhteistyötä ja ponnistuksia tämän asian ratkaisemiseksi 
tulee jatkaa. Kuntakokeilun onnistumisella ja eri toimijoiden moniammatillisella yhteistyöllä on 
suuri merkitys siinä, että eri toimijat osaavat ohjata opiskelukuntoiset henkilöt oikeisiin 
koulutuksiin ja että alueen yrityksille olisi tarjolla riittävästi heidän tarpeisiinsa vastaavia 
koulutuksia.  
 
Lue lisää: LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus edistävät alueellista 
yritysyhteistyötä 
 
Lue lisää: Kumppanuuden myötä Vierumäki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia eri alojen 
opiskelijoille ja tutustuu samalla tuleviin ammattilaisiin 
 
Lue lisää: Lähellä lähihoitajaksi -koulutusmalli toi hyviä kokemuksia omalla paikkakunnalla 
toteutetusta lähihoitajakoulutuksesta 
 
Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) on hyvä mahdollisuus myös osalle alueen 
kuntakokeilun asiakkaista, samoin heitä tuetaan ja kannustetaan tutkinnon osien ja pienempien 
työllistymistä tukevien kokonaisuuksien opiskeluun. Salpauksessa valmistaudutaan myös 
mahdollisten Ukrainasta alueelle tulevien pakolaisten kouluttamiseen. 
 
Laajentuneen oppivelvollisuuden toteutumisen näkökulmasta ja maaliskuussa päättyneen 
peruskoululaisten yhteishaun hakijamäärien perusteella voi hyvin todeta, että kaikille 
peruskoulun päättäville on alueella tarjolla toisen asteen opiskelupaikka, mikäli hakija on 
opiskelukuntoinen ja motivoiva opintoala löytyy. Vetovoimaisimpia aloja oli jälleen sähkö- ja 
automaatioala Lahdessa, uutena vetovoimaa nosti merkittävästi mm. tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Viime kevättä enemmän nuoria 
kiinnosti nyt myös elintarvikealan perustutkinto eli leipurin ja kondiittorin koulutus. Uuden 
tutkintoon valmentavan TUVA-koulutuksen aloituspaikkoja Päijät-Hämeessä on tarjolla 
runsaasti, pelkästään jo Salpauksessa yhteishaussa hakeville elokuun alusta 52 paikkaa.  
 
Salpauksen opiskelijoista 2/3 on muita kuin peruskoulun päättäviä nuoria. Sama osuus 
opiskelijoista hakee meille jatkuvan haun kautta. Uudistamme jatkuvaa hakua palvelemaan 
paremmin hakijoita, samalla pyrimme varmistamaan opiskelija virtaaman tasaisempaa 
toteutumaa vuoden aikana. Onnistuessaan muutoksella on vaikutusta mm. henkilöstömme 
työkuorman tasaisempaan jakautumiseen, toimi- ja työtilojen käyttöön, työpaikoilla tapahtuvan 
oppimisen jaksottumiseen sekä opiskelijavuosien kertymään. Hakua jäntevöitetään ottamalla 
käyttöön yhteiset valinta-aikataulut sekä hakujaksot. Yhteiset aikataulut koskevat jatkuvan haun 
ryhmäkohtaisia aloituksia/sisäänottoja. Aikataulu ei koske oppisopimuskoulutusta eikä 
tutkintoja, joihin voidaan ottaa opiskelijoita henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti pitkin 
vuotta.  
 

https://www.salpaus.fi/2022/03/29/lab-ammattikorkeakoulu-ja-koulutuskeskus-salpaus-edistavat-alueellista-yritysyhteistyota/
https://www.salpaus.fi/2022/03/29/lab-ammattikorkeakoulu-ja-koulutuskeskus-salpaus-edistavat-alueellista-yritysyhteistyota/
https://www.salpaus.fi/2022/01/05/kumppanuuden-myota-vierumaki-tarjoaa-monipuolisia-mahdollisuuksia-eri-alojen-opiskelijoille-ja-tutustuu-samalla-tuleviin-ammattilaisiin/
https://www.salpaus.fi/2022/01/05/kumppanuuden-myota-vierumaki-tarjoaa-monipuolisia-mahdollisuuksia-eri-alojen-opiskelijoille-ja-tutustuu-samalla-tuleviin-ammattilaisiin/
https://www.salpaus.fi/2022/01/11/lahella-lahihoitajaksi-koulutusmalli-toi-hyvia-kokemuksia-omalla-paikkakunnalla-toteutusta-lahihoitajakoulutuksessa/
https://www.salpaus.fi/2022/01/11/lahella-lahihoitajaksi-koulutusmalli-toi-hyvia-kokemuksia-omalla-paikkakunnalla-toteutusta-lahihoitajakoulutuksessa/
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Muutos ei ole Salpauksen henkilöstölle helppo. Haluamme ja meidän on palveltava hakijoita 
entistä sujuvammin. Hakuajat on määriteltävä selkeästi ennakkoon ja opiskelijavalinta tehtävä 
samalla aikataululla alasta riippumatta. Hakijan on pystyttävä valitsemaan itselleen sopivin 
aloituspäivä ja hakeutumaan opiskelijaksi aloituspäivän mukaisessa hakujaksossa. Hakuaika 
ryhmäkohtaisiin aloituksiin tulee olemaan aina vähintään kaksi kuukautta. Hakujaksoja on 
vuoden aikana seitsemän ja hakujakso koskee aina tiettyjä aloituspäiviä. Opintojen aloituspäivä 
on kuukauden ensimmäinen arkipäivä ja näitä aloituspäiviä on tarjolla vuodessa 12. 
Hakutoimisto kutsuu hakijat valinta- ja ohjauspäivään heti hakujakson päätyttyä.  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen 
järjestäjistä, vaikka sen rahoituksen perustana oleva opiskelijavuosimäärä laski nyt ensimmäisen 
kerran uuden rahoitusmallin voimaan tulon jälkeen. Toivottavaa on, että tilanne jäisi 
väliaikaiseksi ja saisimme jatkossa vähintään 6100 opiskelijavuotta alueen osaamistason 
nostamiseksi ja laajennettuun oppivelvollisuuteen vastaamiseksi. 
 
 

Opiskelija- ja asiakastilanne 
 
Maaliskuun lopussa 2022 Salpauksen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 6 237 opiskelijaa. 
Näistä oppisopimuksella opiskeli 1 606 opiskelijaa. Suurin osa, 4 809, suorittaa perustutkintoa. 
Kokonaisopiskelijamäärä, tutkintoon johtamaton koulutus mukaan luettuna, Salpauksessa on 
opiskellut ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 7 880 eri henkilöä. 
 
Valtakunnallinen yhteishaku toteutettiin ajalla 22.2.-22.3.2022. Tänä keväänä opiskelemaan 
hakeutui toista kertaa uuden oppivelvollisuuslain piiriin kuuluva ikäluokka. Haettavana oli 25 
tutkintoa. Tuloksena oli 1276 ensisijaista hakijaa, mukana Kaarisilta (edellisenä vuonna 1314 
hakijaa). Vetovoimaindeksiksi muodostui 1,02 hakijamäärän ollessa viime vuoden tasoa. 
 
Edelliseen vuoteen verrattuna tämän vuoden yhteishaussa mm. elintarvikealan, tekstiili- ja 
muotialan, kone- ja tuotantotekniikan sekä pintakäsittelyalan suosio nousi selvästi edellisestä 
vuodesta. 
 
Aiempien vuosien tapaan muita suosittuja aloja yhteishaussa olivat muun muassa sähkö- ja 
automaatioala, hius- ja kauneudenhoitoala, kasvatus- ja ohjausala, ajoneuvoala, logistiikka-ala, 
rakennusala, talotekniikka ja hevosala. Heinolan kampuksella opiskeltavasta kahdeksasta 
perustutkinnosta suosituimpia olivat tänäkin vuonna turvallisuus- ja media-alan tutkinnot. 
 
Liiketoiminnan koulutukseen oli eniten hakijoita kaikki hakusijat huomioiden.  Koulutuksesta saa 
hyvät mahdollisuudet työllistyä monenlaisiin tehtäviin. Leipuri-kondiittorin koulutuksen suosio 
nousi tänä vuonna, mikä on oikein hyvä asia, koska Lahden alueella tarvitaan elintarvikealan 
osaajia. Viime vuotta vähemmän yhteishaussa oli hakijoita sosiaali- ja terveysalalle sekä 
ravintola- ja catering-alalle, vaikka molemmilla aloilla olisi hyvät työllistymismahdollisuudet. 
 
Heinolan kampukselle yhteishaussa hakeneiden määrä on vähenevä. Heinolan kampuksella 
opiskeltavasta kahdeksasta perustutkinnosta suosituimpia olivat tänäkin vuonna turvallisuus- ja 
media-alan tutkinnot. 
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Lue lisää: Ammatillinen koulutus kiinnosti nuoria yhteishaussa – Eniten hakijoita oli sähkö- ja 
automaatioalalle, suosiotaan kasvattivat mm. kone- ja tuotantotekniikka, elintarvikeala sekä 
tekstiili- ja muotiala 
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana jatkuvassa haussa jätettiin 476 hakemusta (428 
henkilöä). Mukana luvussa on perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Alkuvuodesta 2022 
Salpauksessa on aloittanut opintonsa 1 637 uutta opiskelijaa.  
Tekniikan alojen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on maahanmuuttajien kiinnostus 
nouseva. 
 
Perustutkinnoista negatiivisista syistä eronneiden määrää seurataan erityisesti kahden eri 
ikäryhmän osalta, alaikäisten alle 18-vuotiaiden ja 18–29-vuotiaiden osalta. Rajaus 29 
ikävuoteen perustuu nuorisolain määritelmään, jossa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. 
 

alle 18 v. eronneet 5 0,29 % 
18–29 v eronneet 124 5,51 % 
muut eronneet 67 5,39 % 
yhteensä eronneet 196 3,77 % 

(Tietovarasto 1.4.2022) 
 
Oppivelvollisuusikäluokan osalta ohjausvelvoite sitoo opetuksen järjestäjää löytämään kaikille 
opiskelupaikan aloittaneille sopivan koulutusmuodon, mikäli ensimmäinen koulutuspaikka ei ole 
sopiva.  
 
Muiden kuin oppivelvollisten osalta opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, kun häneen ei useista 
yrityksistä huolimatta saada yhteyttä. Koulutuskeskus Salpaus ilmoittaa nuorisolain mukaisesti 
opintojen keskeytyessä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot kaupungin/kunnan nuorisopalveluihin 
etsivään nuorisotyöhön. Kriittinen kohta opintojen jatkumisessa on usein juuri tuo täysi-
ikäisyyden saavuttaminen ja siinä riittävien tukitoimien varmistaminen moniammatillisesti. 
 
VALMA-koulutus on ollut kysyttyä ja haluttua ja siksi aloitimme tammikuussa suunniteltua 
suuremmalla opiskelijamäärällä. Ohjaus jatkoon eli tutkintokoulutukseen on toiminut hyvin ja 
opiskelijat ovat saaneet jatkuvan haun kautta itselleen sopivia opiskelupaikkoja.  Elokuussa 
alkava TUVA-koulutus korvaa nykyisen VALMA-koulutuksen. Salpauksen toteutuksissa korostuu 
ammatilliseen koulutukseen valmentautuminen, mutta alueellisessa verkostossa tarjontaa on 
laajasti. Hakijoita oli yhteishaussa runsaasti: Salpauksen TUVA-toteutusten haastatteluun 
kutsutaan noin 300 hakijaa. 
 
Erityistä tukea saa noin kahdeksan prosenttia perustutkinto-opiskelijoista. Salpauksessa 
opiskelee yli 800 opiskelijaa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.  
 
Oppisopimusopiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Alkuvuoden 2022 aikana 
oppisopimusopiskelijoita on ollut yhteensä 1603. Vastaavana aikana vuonna 2021 
oppisopimusopiskelijoiden määrä oli 1555. Erityisesti perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
määrä on lisääntynyt, sillä työelämän edustajat näkevät oppisopimuskoulutuksen olevan 
joustava tapa rekrytoida uusia työntekijöitä. Koulutussopimuksesta siirtyminen 
oppisopimusopiskelijaksi on mahdollistanut joustavan ja työelämälähtöisen toimintamallin 
sitouttaa motivoituneita opiskelijoita yritykseen jo opiskelun aikana. Ammatti- ja 

https://www.salpaus.fi/2022/03/24/ammatillinen-koulutus-kiinnosti-nuoria-yhteishaussa-eniten-hakijoita-oli-sahko-ja-automaatioalalle-suosiotaan-kasvattivat-mm-kone-ja-tuotantotekniikka-elintarvikeala-seka-tekstiili-ja/
https://www.salpaus.fi/2022/03/24/ammatillinen-koulutus-kiinnosti-nuoria-yhteishaussa-eniten-hakijoita-oli-sahko-ja-automaatioalalle-suosiotaan-kasvattivat-mm-kone-ja-tuotantotekniikka-elintarvikeala-seka-tekstiili-ja/
https://www.salpaus.fi/2022/03/24/ammatillinen-koulutus-kiinnosti-nuoria-yhteishaussa-eniten-hakijoita-oli-sahko-ja-automaatioalalle-suosiotaan-kasvattivat-mm-kone-ja-tuotantotekniikka-elintarvikeala-seka-tekstiili-ja/
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erikoisammattitutkintojen osalta oppisopimusopiskelijoiden määrä on vähentynyt. Tähän on 
vaikuttanut erityisesti koronatilanteen pitkittyminen ja vakava työvoimapula yrityksissä. Vaikka 
oppisopimus nähdään hyvänä tapana kouluttaa omaa henkilöstöään uusiin työtehtäviin, 
ympäristötekijät ovat vaikuttaneet mahdollisuuteen koulutusten toteuttamiseen. 
 
 

Henkilöstötilanne  
 
Vuoden ensimmäinen neljännes on keskittynyt valtaosin vuoden 2021 aikana tehtyjen 
henkilöstöresurssien kasvun seurantaan ja arviointiin. Valtakunnan hallitusohjelman mukaiset 
ammatilliseen koulutukseen tehdyt määräaikaiset lisärahoitukset sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön jakamat koronapandemian aiheuttamiin lisäopetuksen ja -ohjauksen 
tarpeisiin kohdistetut määräaikaiset lisärahoitukset mahdollistivat historiallisestikin merkittävät 
panostukset opetus- ja ohjaushenkilöstöön, mikä on tarkoittanut henkilöstökulujen suunnitellun 
kasvun vuodelle 2022. Henkilöstökulujen hallinta edellyttää laaditun henkilöstösuunnitelman 
tavoitteellista toteuttamista. 
  
Koko henkilöstöä tarkasteltuna kasvua teoreettisissa henkilötyövuosissa on vuoden 2020 
maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna 4,0 prosenttia ja vuoden 2021 maaliskuuhun 
verrattuna 2,6 prosenttia. Ennuste koko vuoden henkilötyövuosikehityksen osalta noin 1,6 
prosenttia pienempi edellisvuoden toteumaan verrattuna, mikä on voimassa olevan 
henkilöstösuunnitelman mukainen.  
  
Tarkasteltuna opetus- ja ohjaushenkilöstöä, johon mittavat henkilöstöpanostukset kohdentuvat 
muutokset ovat huomattavasti suuremmat. Teoreettisissa henkilötyövuosissa opetus- ja 
ohjaushenkilöstöresurssin kasvua on vuoden 2020 maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna 9,2 
prosenttia ja vuoden 2021 maaliskuuhun verrattuna 3,5 prosenttia.  
 
Toteutetuilla rekrytoinneilla ja panostuksilla opetus- ja ohjaushenkilöstöön on tavoitteena 
nostaa Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön resurssia hallitusti noin 50–60 
henkilötyövuodella vuositasolla vuosille 2022–2023. Laaditun henkilöstösuunnitelman 
mukaisesti henkilöstöresurssit palautuvat vuoden 2020 lopun tasolle arviolta 2024 vuoden 
loppuun mennessä. 
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Henkilöstön sairauspoissaoloissa näkyy vuoden 2022 alkupuolella koronapandemiassa 
tapahtunut muutos, jonka myötä koronasta johtuvia poissaoloja on ollut henkilöstöllä aiempaa 
enemmän.  Sairauspoissaoloja kalenteripäivinä on kertynyt 1.1.–31.3.2021 välisenä aikana 
yhteensä 2201 ja vuonna 2022 2651. Nousua vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna on 
noin 20 prosenttia. Muutos on suuri, mutta henkilöstömäärä on vastaavana aikana kasvanut 
myös merkittävästi. Suhdeluku sairauspoissaolopäivissä henkilöä kohti kasvu kuitenkin on 
havaittavissa. Vuoden 2021 vastaavassa ajankohdassa sairauspoissaolopäiviä oli noin 3,4 
henkilöä kohden, kun vuoden 2022 maaliskuun lopun tilanne oli 3,9. Kasvu selittyy 
koronatartuntojen laajamittaisella leviämisellä alkuvuoden aikana. 
 
 

Toimitila-asiat  
 
Kuntayhtymän toimitilaohjelman toteuttaminen ja kehittäminen on keskeinen osa käytössä 
olevan tilamäärän hallintaa, tilojen kehittämistä, kuntayhtymän talouden hallintaa ja 
toimitilojen hiilijalanjäljen pienentämistä.  
 
Vuosi 2022 on kiinteistöinvestointien näkökulmasta välivuosi. Viime vuonna käynnistynyt 
Lahden Vipusenkadun Teknologiakampuksen yhteiseen käyttöön tulevan A-rakennuksen 
(entinen F) perusparannus on valmistumassa. Hanke pysyy talousarviossa, ja näyttää lisä- ja 
muutostyövarausten toteuman osalta alittavan määrärahavarauksen.  
 
Ståhlberginkatu 4 B, Lahti rakennukseen suunniteltu peruskorjaus koskien opiskelija- ja 
henkilöstöravintolan muutoksia ja Wanhan teatterin IV- ja esitystekniikan korjauksia tullaan 
siirtämään vuoden 2023 kevätkaudelle. Hankkeen sisältöön kohdistuvat muuttuneet tarpeet on 
valmisteltava paremmin vuoden 2023 talousarvioon. Vuoden 2022 talousarviomuutoksessa 
esitetty käyttötarkoituksen muutos ei ollut riittävä, eikä hanketta kannata toteuttaa 
vaillinaisena. 
 
Kuntayhtymä on vähentänyt omistuksessaan olevia kiinteistöjä myyntien tai purkujen kautta 
vuosina 2013–2021, yhteensä 73 000 neliötä. Lahden keskustakampuksella on käynnissä yhden 
Salpauksen käytöstä pääosin poistuneen kiinteistön Svinhufvudinkatu 13 myynti. 
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Svinhufvudinkatu 13:ssa toimii Salpauksen sirkusala, joka jäisi edelleen mahdollisen kaupan 
toteutuessa kiinteistöön vuokralle. Tilaa on käytetty tähän asti myös väistötilana tai vuokrattu 
osin ulos. Joulukuussa 2021 tehtiin kaupat Ståhlberginkatu 2 A-B, Lahti -rakennuksesta (2800 
m2) Kiipula-säätiön kanssa.  
 

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu  
 
Kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisen toiminnan tuominen näkyväksi on nostettu 
yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohdaksi Salpauksen toiminnassa.  
 
Vuoden 2022 keskeisiä toimenpiteitä on kestävän kehityksen toimintasuunnitelman luominen ja 
toteutuksen käynnistäminen. Toimintasuunnitelman valmistelevana ja toteuttavana ryhmänä 
toimii Salpauksen kestävän kehityksen työryhmä. Työryhmän kokoonpanoa tarkastellaan 
kevään 2022 aikana ja puheenjohtajana toimii jatkossa Marko Viljamaa.  
 
Vuosien 2022–2023 kestävän kehityksen teemaksi on valittu puhdas vesi. Puhdas Vesi -teemaa 
tuodaan esille esimerkiksi Salpauksen Kyläjuhlissa elokuussa, sekä viestimällä opiskelijoille ja 
henkilökunnalle puhtaan veden merkityksestä ja sen suojelusta. 
 
Toimintasuunnitelman tavoitteet 
 

- Salpauksen kestävän kehityksen toimenpiteiden näkyvyyden parantaminen 
valtakunnallisesti 

- Ympäristöpääkaupunki-tavoitteiden sisällyttäminen Salpauksen toimintaan 
- Kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden näkyvyys koulutusten markkinoinnissa 

tuleville opiskelijoille ja yrityskoulutuksissa. 
- Kestävä kehitys ja ilmastovastuullinen toiminta osana opintoja. Uusien tutkinnonosien 

integroiminen eri alojen opetukseen 
- Oman toiminnan seuranta ja parantaminen 
- Yhteistyön kehittäminen muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa 
- Ympäristöohjelman valmistelun aloittaminen ja yhteistyökumppanin kartoitus 
- Lakisääteisten velvoitteiden vaikutusten huomioiminen toiminnassa ennakoidusti, 

esimerkiksi uudistettu jätelaki 
 
Vuoden 2022 kevään aikana kartoitetaan Salpauksen kestävän kehityksen nykytilannetta sekä 
tehdään henkilöstölle suunnattuja info- ja työpajatilaisuuksia.  
 
Asikkalan kampuksella eläinhoitajaopiskelijoille on pidetty kolme työpajaa, joissa on käsitelty 
Salpauksen ympäristövastuullisuutta ja kestävää kehitystä ja miten se näkyy omalla alalla, mitä 
haasteita tällä hetkellä on, ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan.  
 
Pedagogisessa iltapäivässä huhtikuussa käsitellään ympäristövastuullisuuden kyselyä sekä 
pedagogisia ratkaisuja. Aiheen käsittelyä jatketaan esimiespäivässä kesäkuussa. 
 
Salpaus on mukana OPH:n Vaski-hankkeessa yhdessä 60 muun koulutuksen järjestäjän kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen teemojen sisällyttämistä ammatilliseen 
koulutukseen ja ohjata ammatillista koulutusta kohti hiilineutraalia ja ilmastovastuullista 
toimintaa. Salpauksen osuus liittyy 4 eri työpajaan:  
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1. Tiekartta ammatillisen koulutuksen kestävään tulevaisuuteen ja koulutuksen järjestäjän oma 
toimintasuunnitelma  
4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt  
7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta  
8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön 
 
Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.  
 
 

Kuntayhtymän taloudellinen perusta  
 
Tuoreessa muistissa olevien edellisten hallituskausien raskaiden rahoitusleikkausten jälkeen 
nykyisen hallitusohjelman mukaisesti olemme saaneet määräaikaista harkinnanvaraista 
valtionosuusrahoituksen korotusta. Tämä on turvannut rahoituksen hienoisen kasvun vuosina 
2019 ja 2020. Kuntayhtymän taloudellinen tulos vuonna 2021 oli määräaikaisista 
valtionosuuden korotuksista johtuen edelleen hyvä, mikä antaa hyvän pohjan vastata saatuun 
edellisvuotta pienempään opiskelijavuosimäärään ja rahoitukseen alkaneelle vuodelle 2022. 
Kuntayhtymän toimintatuotot tulevat laskemaan tänä vuonna jo toista vuotta peräkkäin.  
 
Vuodet 2022–2025 tulevat olemaan tulokseltaan alijäämäisiä. Jatkuvuuden ja vertailtavuuden 
kannalta haasteellista on, että vuosien 2020 ja 2021 aikana saadun 8,3 miljoonan euron 
harkinnan varaiset valtionosuuden korotukset tuli kirjata myöntövuodelle, vaikka rahoituksen 
käyttö jatkuu aina vuoteen 2025 asti. Vuodelle 2022 on luvassa ja haettu vielä vastaavaa 
rahoitusta, mutta vuodesta 2023 eteenpäin Salpauksen rahoituksen kokonaismäärä ja rakenne 
on vielä monelta osin epävarmaa.  
 
Määräaikaisen erillisrahoituksen haaste näkyy alijäämäisenä taloussuunnitelmakautena, koska 
aiempina vuosina saatuja rahoituksia käytetään ilman, että kuluja vastaava rahoitus näkyisi 
oikeiden vuosien tuotoissa. Taloussuunnitelmaa arvioitaessa onkin tarkasteltava tilikausien 
kumulatiivista ylijäämää vuosina 2020–2025, mikä tullaan pitämään positiivisena. Tämän lisäksi 
on erinomaisen tärkeää, että taseen ylijäämiä on pystytty muutoinkin kasvattamaan 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän aikana vuodesta 2015 alkaen. Tämä mahdollistaa 
pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen ja talouden johtamisen ilman, että yksittäisen vuoden 
negatiivisiin rahoituspäätöksiin olisi heti reagoitava sopeuttavin erillistoimin.  
 
Talouden pitkäjänteinen johtaminen ja kehittäminen on erittäin haastavaa tilanteessa, jossa 
raskaiden rahoitusleikkausten jälkeinen hienoinen rahoituksen lisäys on perustunut ainoastaan 
määräaikaiseen erillisrahoitukseen ja samalla vasta viidettä vuotta käytössä olevaa rahoituslakia 
ollaan jälleen muuttamassa. Oppivelvollisten rahoitus eriytyy vanhempien ikäluokkien eli 
jatkuvan oppimisen rahoituksesta. Muutoksen vaikutus kuntayhtymän valtionosuusrahoituksen 
tasoon ei ole tiedossa.  
 
Rahoituksen perusteena olevalla opiskelijavuosilla mitattuna Salpaus on vuonna 2022 
kahdeksanneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Ammatillisen koulutuksen 
rahoitus toteutuu koulutuksen järjestäjille maksettavan valtionosuusrahoituksen kautta. 
Rahoittamiseen osallistuvat sekä valtio että kunnat suunnilleen yhtä suurin panoksin. 
Käytännössä kaikki Suomen kunnat maksavat asukaslukunsa perusteella ammatillisen 
koulutuksen rahoitusosuutta valtiolle, tämä osuus on reilu 180 euroa/asukas. Kuntayhtymän 
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omistajakunnat eivät rahoita toimintaamme suoraan valtakunnallisen rahoitusjärjestelmän 
lisäksi. Toimintamenojen ohella kaikki investoinnit rahoitetaan kuntayhtymän omilla tuloilla. 
 
Eduskunnan, osana valtion talousarviota, vahvistama opiskelijavuosien kokonaistaso ei riitä 
valtakunnan tarpeeseen. Opiskelijavuosia tuotettiin Suomessa viime vuonna 4 prosenttia yli 
rahoituksen perustana olleen määrän. Tämä näkyy myös Salpauksen rahoituskehityksessä. 
Salpaukselta leikattiin vuoden 2022 rahoituksen perustana olevasta opiskelijavuosimäärästä tuo 
em. 4 prosenttia edellisvuoden toteutuneesta tasosta. Kuntayhtymän vahva tase mahdollistaa 
edelleen koulutusmäärien toteuttamisen alueen tarvitsemassa laajuudessa. Yhtä vuotta 
olennaisempaa onkin jatko; Miten eduskunnan määrittelemä opiskelijavuosien kokonaistaso ja 
rahoitus Suomessa vastaa tarvetta, vai tuleeko opiskelijavuosien aliresursoinnista tätä kautta 
pysyvämpi rahoitusleikkuri?  
 
Toimintakulujen kasvua on kyetty hillitsemään merkittävästi, osin koronatilanteen tukemana. 
Ukrainaan kohdistuneesta hyökkäyksestä ja sodasta johtuen inflaatio on kiihtynyt, joten 
kustannusten kasvu on yksi merkittävä riski talousarvion 2022 toteuttamisessa ja 
taloussuunnitelmakauden 2023–2025 talouden hallinnassa.  
 
 

Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 
 
Kuntayhtymän toimintatuotot laskivat tammi-maaliskuussa puoli prosenttia edellisvuodesta, 
toteuman ollessa 15,1 miljoonaa euroa. Toteuma (23,2 %) ei vastaa talousarviota, mutta vastaa 
kyllä saatua edellisvuotta pienempää rahoituspäätöstä. Kuntayhtymän toimintatuotot tulevat 
laskemaan toista vuotta peräkkäin johtuen valtionosuusrahoituksen pienenemisestä. 
 
Opetustoiminnan toimintakulut ovat kasvaneet 7 prosenttia edellisvuodesta samalla, kun 
hallinnon, kehittämistoimintojen ja tukipalvelujen toimintakulut ovat käytännössä pysyneet 
ennallaan (kasvua 1 %). Satsaukset opetukseen määräaikaisen lisärahoituksen turvin lisäävät 
edelleen henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen kasvu on otettu huomioon talousarviossa. 
Henkilöstökulujen toteutunut kasvu on kokonaisuutena tarkastelujaksolla 0,4 miljoonaa euroa 
(4,0 %). Osa muutoksesta on toki normaalia kokemuslisien ja yleiskorotusten vaikutusta. 
 
Opetuksen muut toimintakulut ovat kasvaneet koronapoikkeustilanteen kuluja alentavan 
vaikutuksen vähentyessä ja oppivelvollisuuden maksuttomuudesta johtuen. Palveluiden ja 
muiden ostojen sekä kone- ja laitevuokrien kasvuvauhti on noin 6 prosenttia.  
 
Kuntayhtymän palvelu- ja tarvikehankinnoista lähes puolet 1,9 miljoonaa euroa (42,6 %) 
kohdistui Päijät-Hämeen alueen yrityksiltä hankittaviin palvelu- ja tavaraostoihin. Edellisen 
vuoden vastaavan ajan hankintoja alueen toimijoilta tehtiin samalla summalla, jolloin osuus oli 
kuitenkin pienempi (37,6 %). Tilasto perustuu reskontrassa olevaan laskuttavan yrityksen 
osoitteeseen. Salpauksen omissa kynnysarvon alittavissa tavara- ja palveluhankintojen 
kilpailutuksissa noudatetaan hankintalain periaatteita. Päijät-Hämeen yritysten tietoisuutta 
avoinna olevista tarjouspyynnöistä varmistetaan erilaisin käytettävissä olevin keinoin. 
 
Toimintakate on 412 531 euroa ja on laskenut suunnitellusti edellisvuodesta. Erityisesti kulujen 
kertymä on kevät ja syyspainotteinen, jolloin tulos jää alkuvuodesta budjetoidusta, mutta 
korjaantuu kesäkaudella, jolloin koulutoiminta vähenee ja vuosilomalla henkilöstölle maksetaan 
lomapalkat lomapalkkavarauksista. Lisäksi tälle vuodelle tiedossa olevaa määräaikaista 
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harkinnanvaraista valtionosuusrahoituksen korotusta, joka tulee ennakkotiedon mukaan 
olemaan vuositasolla 2,1 miljoonaa euroa, ei ole vielä päätetty eikä maksatusta aloitettu. 
Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat osapuilleen edellisvuoden tasolla. PHP Holding Oy:n osingot 
ovat kirjautuneet kuitenkin jo ensimmäisen vuosineljänneksen kirjanpitoon. Suunnitelman 
mukaiset poistot kasvoivat 3,9 prosenttia.  
 
Raportoitu kausi on tällä hetkellä alijäämäinen ja näin tulee olemaan talousarvion mukaan myös 
koko tilikausi. Syksyn yhtymäkokoukselle tullaan tekemään talousarviomuutosesitys vuodelle 
2022, jossa päivitetään alkaneen vuoden rahoituksen ja kulujen tietoon saadut muutokset. 
Yhtymähallitus käsittelee ennen kesäkautta tilinpäätösennusteen osana tulevan talousarvio- ja 
taloussuunnitelmakauden valmistelua. Tiedossa oleva rahoituksen pieneneminen tälle vuodelle 
on noin 1,8 miljoonaa euroa, mutta myös kuluja voidaan ja tulee pienentää. Muutosten 
tulosvaikutus tälle vuodelle ei tällä tietoa ole negatiivinen. Toki inflaation vaikutuksia ei kaikilta 
osin pystytä ennakoimaan. Lisäksi kevään yhtymäkokoukselle jo tehty 
investointitalousarvionmuutos laskee kuntayhtymän investointitasoa alkuperäisestä 
talousarviosta 581 000 tänä vuonna.  
 
Toiminnan ja investointien alijäämäinen nettokassavirta on parantunut hieman edellisvuodesta. 
Investointeja on toteutettu 0,8 miljoonaa euroa (toteuma 14,7 %), investointitalousarvion 
ollessa (sisältää toukokuun -22 yhtymäkokoukselle tehdyn talousarviomuutosesityksen) 5,5 
miljoonaa euroa.  
 
Kuntayhtymän kassavarojen määrä on 13,8 miljoonaa euroa, ollen 0,6 miljoonaa euroa 
edellisvuotta matalammalla tasolla. Maksuvalmius on säilynyt edelleen erinomaisella tasolla. 
Taloussuunnitelmakaudella maksuvalmiutta tullaan käyttämään opetushenkilöstön 
määräaikaisen lisäämisen henkilöstökuluihin sekä investointeihin. Maksuvalmius on nyt 78 
päivää, pitkän aikavälin tavoite kassan riittävyydessä on yli puolet pienempi, 30 päivää.  
Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla tarkasteltuna on 1,65 (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 
velat). Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 82 päivää, ja quick ratio 1,63. 
 
Taseen loppusumma on kasvanut 1,4 miljoonaa euroa, 1,4 prosenttia. Kasvua on pysyvissä 
vastaavissa kuten rakennus- ja laitekannassa sekä omassa pääomassa, erityisesti edellisten 
tilikausien ylijäämissä. Suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt 22,1 prosentista 19,7 
prosenttiin.  
 

Kohti haluttua tulevaisuutta  
 
Salpauksen päivitetty strategia vuosille 2021–2025 tähtää kohti haluttua tulevaisuutta. 
Strategiakauden tavoitteisto on kiteytetty kuvaukseksi, joka korostaa toimintamme kannalta 
keskeisiä tavoitteita.  
 
Salpauksen ilmapiiri henkii oppimisen rohkeutta, tekemisen iloa ja reilua asennetta. Olemme 
haluttu opiskelupaikka ja yhteistyökumppani. Meillä jokainen voi vaikuttaa omaan polkuunsa ja 
löytää oikean suunnan. Tartumme mahdollisuuksiin päättäväisesti, toimintamme on sujuvaa ja 
työelämän tarpeita ennakoivaa. Hyödynnämme teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia. 
Salpaus on aktiivinen toimija ja kehittäjä alueellaan ja tuomme lisäarvoa 
yhteistyökumppaneillemme, myös kansainvälisesti. 
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Asiakas on tekemisemme fokus. Opiskelija- ja työelämäpalautteet sekä asiakaskokemus 
ohjaavat toimintaamme. Onnistumme vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja jatkuvaa 
oppimista. Olemme osaava, motivoitunut sekä hyvinvoiva yhteisö, jossa vallitsee reiluus, 
keskinäinen arvostus ja toisten auttaminen. Salpauksessa osaajista kasvaa ammattilaisia. 
 
Salpauksen strategiakokonaisuus 2021–2025 

 
Katso Salpauksen strategiavideo  
https://www.dropbox.com/s/abfou2mc3wpqbsj/SALPAUS%20-%2014102020.mp4?dl=0 
 

Arjen sujuvuuden varmistaminen 
 
Salpauksen strategiassa painottuu Salpauksen palveluorganisaationa toimiminen. Aiempaa 
voimakkaammin strategia muodostuu laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perinteisen 
vuosittaisen strategiaprosessin sijaan. Kyse on strategiasta, jota ei ole tarvetta erikseen 
jalkauttaa. Strategiamme toteutuu laadukkaan arjen toiminnan toteuttamisella. Tähän 
keskittymällä strategian tavoitteet kyllä saavutetaan. Keskittymällä kukin oman toimintamme 
toteuttamiseen ja laadukkaan työn varmistamiseen, olemme oikealla tiellä.  
 
Salpauksen ydinprosessien toimivuuden sekä laadukkaan, ammattimaisen ja korkeatasoisen 
asiakaskokemuksen tarjoavan toiminnan varmistaminen ovat menestyksemme tae ja 
kilpailuedun tuoja. Onnistumista arjen sujuvoittamisessa tuetaan tunnistettujen 
kehittämistoimien avulla. 
 

https://www.dropbox.com/s/abfou2mc3wpqbsj/SALPAUS%20-%2014102020.mp4?dl=0
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Taloudellinen perusta antaa toiminnalle kestävän suunnan ja luo toiminnalle edellytykset. 
Strategisten kehittämisohjelmien osalta on määritelty toimenpiteet, joihin keskitymme vuonna 
2022. 
 
Strategiamme toteuttaminen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on sisältänyt muun 
muassa seuraavia toimia: 
  

- Strategian toteuttamista tukevan Lähete – keskustelumallin suunnittelu ja 
toteuttaminen vastuualuekohtaisesti. 

- TAHTO-keskustelumallin arviointi, kehittäminen ja toisen keskustelukierroksen 
toteuttaminen. 

- TAHTO-keskustelurakenteen vakiointi arvioinnin perusteella. 
- Keskeisten mittaritietojen raportoinnin kehittäminen, PowerBi raporttien käyttöönotto 

ja kytkeminen osaksi TAHTO-keskusteluja, tavoitteena tiedolla johtamisen 
vahvistaminen. 

- Osaamisen varmistamisen mallin uudistaminen osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja 
toteuttamiseksi. 

- Ydinprosessien kehittämisryhmät muodostettu ja toiminta käynnistetty. 
- Salpaustasoinen organisoituminen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 

edistämiseksi, painopisteenä opetus- ja koulutustoiminta.  
- Esihenkilöpäivän suunnittelu ja toteuttaminen helmikuussa: pedagogisen johtamisen 

katselmus. 
- Salpauksen toiminnansuunnittelun ja arvioinnin prosessien kehittämistyöpaja. 
- Strategiaryhmien työskentelyä. 
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Rohkeita uuden rakentajia  

 
Salpauksen ilmapiiri henkii oppimisen rohkeutta, tekemisen iloa ja reilua asennetta. Olemme 
haluttu opiskelupaikka ja yhteistyökumppani. Meillä jokainen voi vaikuttaa omaan polkuunsa ja 
löytää oikean suunnan. Tartumme mahdollisuuksiin päättäväisesti, toimintamme on sujuvaa ja 
työelämän tarpeita ennakoivaa. Salpaus on aktiivinen toimija ja kehittäjä alueellaan ja tuomme 
lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme, myös kansainvälisesti. Rohkeita uuden rakentajia 
strategiaohjelma keskittyy yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä oman henkilöstömme 
huomioimiseen. 
 

Tavoitteet 2021–2025  Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 
keskitymme vuonna 2022  

Toteuma 1.1.– 31.3.2022 

Ammatillisen koulutuksen 
osaamisemme on Päijät-
Hämeen voimavara.  
  

Koulutustarjonta ja palvelut  
Oppivelvollisuuden toimeenpanon ja 
vaikuttavuuden varmistaminen, 
toiminnassa onnistumisen arviointi ja 
toimintatapojen tarvittava kehittäminen.  
 
 
 
 
Henkilöstön perehdyttäminen 
Salpauksen palvelutarjontaan 
suunnittelemalla ja toteuttamalla koko 
henkilöstölle “Palvelut tutuiksi” Elsa 
perehdytyskurssi Salpauksen 
palvelutarjonnasta, toimintamalleista 
asiakaslähtöisyyteen sekä toimintaamme 
ohjaavista reuna-arvoista.   
 

Oppivelvollisuuden toimeenpanoa 
ja ensivaiheen onnistumista on 
arvioitu. Oppivelvollisuuden 
edellyttämiä toimintamalleja 
seurataan ja arvioidaan 
säännönmukaisesti. Jatkuvan 
oppimisen palvelut ovat 
tunnistettu entistä tärkeämmäksi 
kehittämiskohteeksi. 
 
Salpaus tutuksi - henkilöstön 
perehdytysohjelman suunnittelu 
on käynnistetty. Sisältö kytketään 
vahvasti asiakkuustyön käsikirjassa 
määriteltyihin tavoitteisiin ja 
toimintaperiaatteisiin. 



 Osavuosikatsaus Q1 
ajalta 1.1.–31.3.2022 
 
13.4.2022 

15 (22) 
 
 
238/02.02.02/2021 

 

   
 

Olemme 
palveluorganisaatio.  
 
Toimintaamme ja 
valintojamme ohjaavat 
työelämän sekä 
yhteiskunnan tarpeet.  
 
Tunnemme Salpauksen 
perustehtävän ja oman 
työmme merkityksen 
osana sitä. Tiedämme 
työtämme ohjaavat 
säädökset ja toimimme 
niiden mukaisesti.  

Palveluprosessin toteuttaminen  
Henkilöstön asiakaspalvelulähtöisen 
toiminnan ja osaamisen varmistaminen: 
TAHTO-keskustelumallin arviointi, 
vakiinnuttaminen ja laajentaminen. 
Työyhteisöt arvioivat ja kehittävät omaa 
toimintaansa osana TAHTO-keskusteluja.  
 
Vastuullinen Salpaus: määritellään, mitä 
vastuullisuus Salpauksessa tarkoittaa, 
mitä tavoitteita se Salpaukselle asettaa, 
miten vastuullisuutta käytännössä 
toteutetaan unohtamatta jo tehtävää 
hyvää työtä. Luodaan tiekartta kohti 
vastuullista ammatillisen koulutuksen 
toteuttamista.  
 
Jatketaan kuntakokeilun ja Lahden 
kaupungin Yritys-Hunter-toiminnan 
toteuttamista ja arvioidaan toiminnan 
vaikuttavuutta.  
  

TAHTO-keskustelumallia on 
arvioitu ja kehitetty ensimmäisen 
kierroksen jälkeen.  Toisen 
keskustelukierros on toteutettu ja 
rakennetta ryhdytty vakioimaan. 
Strategian toteuttamista tukeva 
Lähete-keskustelumalli on 
suunnittelu ja toteutettu 
ensimmäisen kerran.  
 
Salpaustasoinen organisoituminen 
vastuullisuuden ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi on tehty 
ja tavoitteiden sekä 
toimintasuunnitelman laadinta on 
käynnistetty. Painopisteenä ovat 
ympäristövastuullisuus erityisesti 
opetus- ja koulutustoiminnassa.   
 
Alueellista yhteistyötä työllisyyden 
edistämiseksi on jatkettu.  
 

Arvostamme 
ammattitaitoa ja 
mahdollistamme sen, että 
jokainen yltää 
parhaimpaansa.  
 
Teemme yhdessä ja 
opimme toisiltamme.  

Henkilöstön hyvinvointi ja yhteisöllisyys  
Salpaus Syke kyselyä kehitetään 
tavoitteena reagoiva ja ratkaisukeskeinen 
palautejärjestelmä.  
 
Varmistetaan motivoinnin ja 
kannustamisen sekä työyksiköiden omien 
virkistys- ja kehittämispäivien 
toteuttaminen. 
 
Salpaustasoiset henkilöstötilaisuudet. 
Koronatilanteen salliessa toteutetaan 
Salpaustasoinen yhteinen 
henkilöstötapahtuma.  

 
Salpaus Syke kysely on kytketty 
osaksi TAHTO-keskusteluja (syksy).  
 
Yhteisöllisyyttä tukevia toteutuksia 
suunnitellaan ja toteutetaan 
työyksikkö ja Salpaustasolla 
koronapandemian sallimissa 
rajoissa. 
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Jatkuvaa oppimista  

 
 
Salpauksen koulutus- ja palvelutarjonta vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita ja 
tulevaisuuden vaatimuksia. Tarjonta on suunniteltu ja kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Salpauksen toiminta on joustavaa, luotettavaa ja suunnitelmallista. Vuorovaikutus, oppimisen 
ohjaus ja tuki innostavat jatkuvaan oppimiseen.  
 
Tarkoituksenmukaiset prosessit, tehtävänkuvat, työvälineet ja järjestelmät mahdollistavat 
sujuvan yhteistyön. Toiminnan tulokset ja seurantatiedot ovat avoimia ja läpinäkyvästi käytössä. 
 

Tavoitteet 2021–2025  Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 
keskitymme vuonna 2022  

Toteuma 1.1.– 31.3.2022 

Koulutus- ja 
palvelutarjontamme 
vastaa opiskelijoiden ja 
työelämän tarpeita ja 
tulevaisuuden vaatimuksia.  

Toteutussuunnitelmien pedagogiikka  
Vastuuohjaajat, opinto-ohjaajat ja 
opetusalapäälliköt perehdytetään tutkintojen 
ja tutkinnon osien suunnitelmalliseen ja 
laajempaan käyttöön ja yhdistämiseen 
tutkintojen sisällä sekä välillä opiskelijan 
yksilöllisen polun mahdollistamiseksi.  
  
Tutkintotyötä jatketaan ja toteutus- sekä 
arviointisuunnitelmien mukaista toimintaa 
varmistetaan. 
Opetushenkilöstö/Opettajaryhmät tuottavat 
yhteisiä ELSAn kantakursseja tutkintojen ja 
koulutusten osiin. Opetushenkilöstö validoi 
kantakurssit vuosittain ja käyttää niitä 
vuosittaisten toteutusten pohjana. 
  

Perustutkintojen uudet perusteet 
uudistuvat 1.8.2022 alkavassa 
koulutuksessa. Tutkintotyö on ollut 
aktiivista ja lähes kaikki tutkinnot 
on hyväksytty ensimmäisen 
kvartaalin aikana. 
 
Elsan kantakurssit on luotu 
tutkintotyön tulosten pohjalta 12 
tutkintoon. 

Tarjontamme on 
suunniteltu ja kuvattu 
selkeästi ja 
ymmärrettävästi.  

Koko koulutustarjonta julkaistaan   
  
Koulutus- ja opintotarjontaa ohjaa Salpauksen 
vuosikello (luodaan yhteinen aikataulu)  

Jatkuvan haun aikataulutus saatiin 
sovittua. Hakujaksot selkeyttävät 
rakennetta.  
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Toimintamme on 
joustavaa, luotettavaa ja 
suunnitelmallista.   

(Koulutustarjonta = Tutkinnot ja lyhyt 
koulutukset, opintotarjonta = Tutkinnon osat ja 
osien osat erilaisilla toteutustavoilla).  
  
Tarjonnan sisältö muodostuu työelämän ja 
opiskelijoiden kanssa 
palvelumuotoiluprosessissa ja tutkintotyön 
yhteydessä tuotteistetuista koulutustuotteista 
(YTO-tarjotin, esimies- ja asiantuntijatarjotin, 
Teknologia-alojen tarjonta, ATO-tarjotin (15 
pisteen osat kuten PT:n yrittäjyysopinnot).  
  
Henkilöstön perehdyttäminen yhteisiin 
prosesseihin, linjauksiin ja ohjeisiin sekä 
toiminta niiden mukaisesti varmistetaan.  
  

Jatkuvan haun hakujaksot ja 
aloitusajat. 
 
Työpaikkaohjaajakoulutus on 
suunniteltu yhdessä asiakkaiden 
kanssa ja julkaistu verkkosivuilla.  
Kysyntä on ollut kannustavaa. 
Onnistu työpaikkaohjaajana.  
 
BDO sai valmiiksi osaamisen 
arvioinnin sisäisen tarkastuksen. 
Raportti nosti esiin 
kehittämiskohteena mm. 
henkilöstön sitoutumisen 
prosessien ja ohjeiden mukaiseen 
toimintaan. 
 
Salpauksen Digi-mentorit ja KV-
yhteysopettajat aloittivat 
toimintansa henkilöstön osaamisen 
varmistamiseksi. 

Tarkoituksenmukaiset 
prosessit, tehtävänkuvat, 
työvälineet ja järjestelmät 
mahdollistavat sujuvan 
yhteistyön.  
  
Vuorovaikutus, oppimisen 
ohjaus ja tuki innostavat 
jatkuvaan oppimiseen.  

Keskeiset prosessit kuvattu ja päivitetty  
  
Kuvataan: koulutustarjonnan suunnittelu ja 
opintotarjonnan suunnittelu  
  
Päivitetään: henkilökohtaistaminen, jatkuvan 
haun prosessi, arviointi (osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen sekä 
osaamisen arvioinnin suunnitelmat), 
työpaikalla järjestettävä koulutus  
  

Ydinprosessien päivitys on tehty 
2021. Koulutuksen 
suunnitteluprosessin kuvaus on 
aloitettu ja lisäksi on tunnistettu 
tarve huomioida ohjaus- ja 
tukiprosessit osana Salpauksen 
kokonaisuuden kuvausta. 
 
Opintohallintojärjestelmän 
palveluja on kehitetty toimintaa 
tukevaksi ja nyt järjestelmässä 
toimii: 
Kansainväliset liikkuvuudet 
hakemuksesta maksatukseen, 
opiskeluhuoltokertomus, 
pyyntö arvioinnin tarkistamisesta 
sopimus työelämäjaksosta 
tutkintoon johtamattomassa 
koulutuksessa, sähköinen 
allekirjoitus (koulutussopimus, 
englanninkielinen koulutussopimus 
ja sopimus työelämäjaksosta, 
tutkintoon johtamaton koulutus), 
stipendiesitykset hakemuksesta 
maksatukseen sekä osaamisen 
tunnustaminen uuden prosessin 
mukaisesti 
 

https://www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-hakujaksot-ja-aloitusajat/
https://www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-hakujaksot-ja-aloitusajat/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/onnistu-tyopaikkaohjaajana/
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Opiskelijakorttien arkistointi 
Tulokset ja seurantatiedot 
ovat avoimia ja 
läpinäkyvästi meidän 
kaikkien käytössä.  
  

Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta on osana 
organisaation keskeisiä prosesseja. 
  
Tiedon käsittely on ohjeistettu ja raportointi 
palvelee eri käyttäjien tarpeita ja tiedolla 
johtamista. 
Keskeisistä prosesseista tuotetaan raportoitua 
tietoa toiminnan johtamiseksi ja 
kehittämiseksi. Tieto toimii päätöksenteon 
pohjana ja tukena.  
  

Uusia toimintaa tukevia raportteja 
on julkaistu. Esimerkiksi tilat- ja 
laitteet raportoituvat, jotta 
opetukseen ja muihin toteutuksiin 
voidaan löytää helposti 
tarkoituksenmukaiset tilat. 
 
Salpaus on mukana kahdessa juuri 
alkaneessa valtakunnallisessa 
hankkeessa: Ammatillisen 
koulutuksen 
kokonaisarkkitehtuurin 
kehittäminen 
(Kokonaisarkkitehtuurin 
kehittäminen - Koulutuskeskus 
Salpaus)sekä Ammatillisen 
koulutuksen oppimisanalytiikan 
kehittäminen (Ammatillisen 
koulutuksen oppimisanalytiikan 
kehittäminen - Koulutuskeskus 
Salpaus) 

 
Onnistuneita asiakaskokemuksia  

 
 
Olemme palveluorganisaatio, jolloin toimintaamme ja valintojamme ohjaavat työelämän sekä 
yhteiskunnan tarpeet. On tärkeää kuunnella työelämää, asiakkaita ja toisiamme, ja etsiä 
yhdessä toimivimmat ratkaisut eri tarpeisiin ja haasteisiin. Onnistuneita asiakaskokemuksia -
strategiaohjelman tavoitteena on syventää asiakastuntemusta, parantaa asiakaspalvelua ja 
rakentaa asiakaslähtöisiä palvelu- ja tuotekokonaisuuksia.  
 

Tavoitteet 2021–2025  Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 
keskitymme vuonna 2022  

Toteuma 1.1.– 31.3.2022 

https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kokonaisarkkitehtuurin-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kokonaisarkkitehtuurin-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kokonaisarkkitehtuurin-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
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Kuuntelemme työelämää, 
opiskelijoita ja toisiamme. 
Arvostamme aitoa 
kohtaamista ja toistemme 
työtä.  
  

Työelämälähtöisten toimintatapojen 
kehittäminen ja uusien toimintatapojen 
käynnistäminen  
 
Työelämälle suunnattujen 
koulutuspalvelujen toteuttaminen ja 
yhteistyön kehittäminen  
 
Työelämäopettaja-mallin käynnistäminen  
 
Työpaikkaohjaajakoulutuksen 
uudistaminen  
 
Verkostoitumisen edistäminen  
Verkostoyhteistyön laajentaminen ja 
syventäminen  
Työelämän, alueen muiden 
koulutustoimijoiden ja eri 
yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän 
yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen, 
esim. Yritys Hunter (Lahden kaupunki, 
LAB, LUT), Osaamistorstait (LADEC, LAB), 
Yritysten aamukahvit (Kauppakamari, 
LAB), kuntakokeilu  
 
Yhteisöllisyyden edistäminen  
Hyvinvointiryhmien toiminnan 
kehittäminen  
 
Sidosryhmähallintajärjestelmän 
rakentaminen ja käyttöönotto.  
 
Työelämässä oppimisen käytänteiden 
kehittäminen  
työpaikkaohjaajakoulutuksen uudet 
toteutusmallit  
sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto 
koulutussopimuksissa  
 
Opiskelijakuntatoiminta  
Edustuksellisen vaikuttamisen lisääminen   

Vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin 
aikana koulutusyhteistyötä on tehty yli 
1800 yrityksen kanssa.  
 
Salpauksessa aloitti lähes 40 opettajaa 
työelämäopettajana. Tämä rooli on osa 
opettajan työtä ja tavoitteena on 
työelämän kanssa tehtävän yhteistyön 
lisääminen ja syventäminen eri 
koulutusaloilla. 
 
Uudistettuun työpaikkaohjaaja-
koulutukseen on osallistunut 
ensimmäisen kvartaalin aikana lähes 90 
työpaikkaohjaajaa. Koulutus on saanut 
erittäin hyvää palautetta ja 
työpaikkaohjaajat ovat kokeneet 
koulutuksen tärkeäksi osaksi 
työpaikkaohjaajan roolia. 
 
Kumppanuussopimukset solmittiin 
maaliskuussa Halton Marine Oy:n ja 
Raute Oyj:n kanssa. 
 
Koulutuskeskus Salpaus liittyi vuoden 
2022 alusta valtakunnalliseen Hyvä Diili 
Mentoripankki yrittäjille -palveluun. 
Mentori tukee ja ohjaa yrittäjäopintoja 
suorittavaa opintojen tavoitteiden 
asettamisessa ja saavuttamisessa.  
Tule mentoriksi toiselle yrittäjälle 

Verkostoyhteistyö jatkui aktiivisesti 
ensimmäisen kvartaalin aikana. 
Kuntakokeilun, ELY ja TE-palvelujen 
kanssa rakennetaan toimintamallia, 
jossa asiakasohjausta voidaan edistää 
mm. kuntakokeilun työntekijöiden 
osaamisen lisäämisellä. Yrityksille 
suunnatut Osaamistorstai-tapahtumia 
jatkettiin yhteistyössä Ladecin ja LABin 
kanssa. Myös Kohtaa osaaja ajoissa -
tapahtumia jatkettiin yhteistyössä 
Hämeen kauppakamarin, LABin ja LUTin 
kanssa. Salpaus ja Lahden seudun 
sähköisen liikenteen klusteri Lahti GEM 
järjestivät yhdessä helmikuussa 2022 
Tulevaisuustyöpajan osana Sähäkkä-
hanketta (ESR). Webinaari keräsi 

https://mentoripankki.recit.fi/fi/mentoriksi-haluavalle
https://mentoripankki.recit.fi/fi/mentoriksi-haluavalle
https://www.salpaus.fi/2022/02/23/tule-mentoriksi-toiselle-yrittajalle/
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kaikkiaan kuusikymmentä osallistujaa yli 
kymmenestä organisaatiosta. Teemana 
oli sähköistyvä liikenne ja logistiikka. 
 
Vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin 
aikana Yritys Hunter-hankkeen kautta on 
kontaktoitu lähes 100 yritystä, 
rekrytapahtumia on järjestetty 6, joihin 
osallistui opiskelijoita n. 670, työnantajia 
60 ja lisäksi virtuaalitapahtumien 
tallenteita on katsottu 569 kertaa. 
Opiskelijoille suunnattuja työhakupajoja 
on järjestetty 11. Lisäksi on järjestetty 
LABin kanssa yhteistyössä Kohtaa osaaja 
ajoissa -työpaja työelämän ja eri 
verkostojen edustajille. 
Rekrytointitapahtumissa tutustutaan 
puolin ja toisin 
 
Sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön 
koulutussopimusten osalta tammikuussa 
2022. Oppisopimusten osalta sähköinen 
allekirjoitus otettiin käyttöön jo v. 2021. 
 

Etsimme yhdessä 
toimivimmat ratkaisut 
tunnistettuihin tarpeisiin 
ja haasteisiin, tavoitteena 
jatkuva oppiminen ja 
työllistyminen.  
  
Teemme sen, mitä 
sovimme ja lupaamme.  
  

Asiakaspalautteet  
 
Opiskelijapalautteet  
Opiskelijoille suunnattujen 
asiakaspalautteiden keräämisen 
tehostaminen  
tulosten analysointi ja toiminnan 
kehittäminen saadun palautteen 
perusteella.  
Työelämäpalautteet  
Työelämälle suunnattujen 
asiakaspalautteiden kerääminen 
tehostaminen  
tulosten analysointi ja toiminnan 
kehittäminen saadun palautteen 
perusteella.  
Bränditutkimus  
Mielikuvatutkimuksen tekeminen Päijät-
Hämeen alueella  
  

Opiskelijapalautteet  
ajalta 1.7.2021 – 31.3.2022 
(rahoituskausi) 
aloittaneet 37 % 
1. vuosineljännes 30 % 
päättökysely, osatutkinto 36 % 
1. vuosineljännes 35 % 
päättökysely, koko tutkinto 55 % 
1. vuosineljännes 55 % 
Salpaustasoinen keskiarvo 
ajalta 1.7.2021 – 31.3.2022 
(rahoituskausi) 
aloittaneet 4,2 
1. vuosineljännes 4,1 
päättökysely, osatutkinto 4,1 
1. vuosineljännes 4,2 
päättökysely, koko tutkinto 4,1 
1. vuosineljännes 4,1 
 
Työelämäpalautteen 
työpaikkaohjaajakyselyn 
vastausprosentti ensimmäisen kvartaalin 
osalta on 25 %. Vastausten keskiarvo on 
4,11 (asteikko 1–5). Yhteistyö 

https://www.salpaus.fi/2022/02/09/rekrytointitapahtumissa-tutustutaan-puolin-ja-toisin/
https://www.salpaus.fi/2022/02/09/rekrytointitapahtumissa-tutustutaan-puolin-ja-toisin/
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oppilaitoksen kanssa on sujuvaa, 
arvosana 4,39. 
 
Työelämäpalautteen työpaikkakyselyn 
ensimmäinen kysely toteutettiin tammi-
helmikuussa 2022. Vastausprosentti oli 
18.9 %. Vastausten keskiarvo oli 3,9 
(asteikko 1–5). 
 
Taloustutkimuksen toteuttama 
Salpauksen sidosryhmätutkimus päättyi 
tammikuussa. Tutkimuksessa selvitettiin 
Salpauksen sidosryhmiin kuuluvien 
edustajien kokemuksia ja Salpauksen 
palveluiden tunnettuutta, mielikuvaa ja 
sidosryhmien tarpeita. Vastauksia oli 
yhteensä 152. 
 

Varmistamme yhdessä 
onnistuneen 
asiakaskokemuksen.  

Monipuolinen ja työelämälähtöinen 
koulutustarjonta  
 
Monipuolistetaan ja laajennetaan 
koulutustarjontaa työelämälähtöisesti  
ELY- ja TE-koulutukset  
Yrityskoulutukset  
Ala- ja aluekohtaiset koulutustuotteet  
Yli yksikkörajojen menevät koulutukset  
Koulutustarjottimet  
Korttikoulutukset verkkototeutuksena  
  

Uusia koulutustuotteita ja -palveluja on 
kehitetty yhteistyössä työelämän 
edustajien kanssa. Esim. Heinolan 
kaupungin kanssa on rakennettu hoiva-
avustajakoulutusta vastaamaan hoiva-
alan työvoimatarpeeseen.  
 
Oiva Wood Solutions ja  
Suomen Kuitulevy Oy:n kanssa 
toteutettu rekry-koulutukset 
vastaamaan yritysten 
työvoimatarpeeseen.  
 
Kemppi Oy /Kempower kanssa aloitettiin 
teollisuusasentajakoulutus 
työvoimapoliittisena koulutuksena 
vastaamaan yritysten 
työvoimatarpeeseen. 
 
TE-palvelujen tukema Työpaikkasuomi-
koulutus kehitettiin vahvistamaan 
maahanmuuttaneiden työntekijöiden 
suomen kielen taitoa juuri oman 
työpaikan tarpeisiin sopivalla tavalla. 
Koulutuksen tavoitteena on parantaa jo 
yrityksessä työskentelevien 
työntekijöiden valmiuksia onnistua 
työssään. Te-palvelujen tukema 
Työpaikkasuomi-koulutus vahvistaa 
työntekijöiden suomen kielen taitoa.  

https://www.salpaus.fi/2022/02/02/te-palvelujen-tukema-tyopaikkasuomi-koulutus-vahvistaa-tyontekijoiden-suomen-kielen-taitoa/
https://www.salpaus.fi/2022/02/02/te-palvelujen-tukema-tyopaikkasuomi-koulutus-vahvistaa-tyontekijoiden-suomen-kielen-taitoa/
https://www.salpaus.fi/2022/02/02/te-palvelujen-tukema-tyopaikkasuomi-koulutus-vahvistaa-tyontekijoiden-suomen-kielen-taitoa/
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Lisäksi olemme järjestäneet työelämän 
osaamistarpeisiin räätälöityjä 
koulutuskokonaisuuksia, esim. 
haastavan asiakkaan kohtaaminen, 
asiakaspalvelua englanniksi, 
asiakaspalveluviestintää talouspalvelun 
asiantuntijoille, haastavat 
esimiestilanteet, suklaakurssi ja 
korttikoulutuksia. 
 

 
 
Lisätiedot 

 
Lisätietoja antavat mielellään 

- toimitusjohtaja Martti Tokola, puhelin 050 526 5917 ja 
- rehtori Päivi Saarelainen, puhelin 0500 716 751 

 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi  



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA 1.1.- 31.3.2022 Euro
(3 kk = 25 %)

TA 2022  TOT 1-3 / 2022 Tot-%  
2022

 TP 2021  TOT 1-3 / 2021 Tot-%  
2021

Toimintatuotot   65 068 818     15 080 587   23,2   65 182 725     15 152 434   23,2
  Myyntituotot valtiolta   57 859 376     13 996 821   24,2   60 354 430     14 249 560   23,6
  Myyntituotot kunnilta   360 200     15 430   4,3   171 542     44 265   25,8
  Myyntituotot kuntayhtymi   71 500     40 272   56,3   81 254     3 696   4,5
  Myyntituotot muilta   5 263 985     643 914   12,2   2 536 888     504 935   19,9
  Opetus- ja kultt.toimen   9 000     2 422   26,9   25 168     7 747   30,8
  Muut palvelumaksut                              -                           -   -  -  - -
  Tuet ja avustukset   1 031 809     200 866   19,5   1 337 140     206 030   15,4
  Vuokratuotot   470 900     171 697   36,5   566 708     121 134   21,4
  Muut toimintatuotot   2 048     9 166   447,5   109 595     15 066   13,7

Toimintakulut - 60 254 140   - 14 668 056   24,3 - 54 650 731   - 13 999 162   25,6
  Henkilöstökulut - 41 173 893   - 9 896 606   24,0 - 37 991 857   - 9 519 755   25,1
  Palvelujen ostot - 9 546 436   - 2 493 059   26,1 - 8 287 327   - 2 351 032   28,4
  Ostot tilikauden aikana - 5 966 063   - 1 591 081   26,7 - 5 657 768   - 1 504 259   26,6
  Varaston lisäys/vähennys - 300 000     33 575   -11,2   48 386     45 139   93,3
  Avustukset - 838 450   - 191 538   22,8 - 642 250   - 146 673   22,8
  Vuokrat - 1 391 763   - 282 009   20,3 - 1 095 242   - 265 122   24,2
  Muut toimintakulut - 1 037 535   - 247 337   23,8 - 1 024 674   - 257 460   25,1

Toimintakate   4 814 678     412 531   8,6   10 531 994     1 153 272   11,0

  Korkotuotot                              -     1   -   1 330     2 378   178,7
  Muut rahoitustuotot   310 000     310 367   100,1   313 065     640   0,2
  Korkokulut - 312 398   - 65 308   20,9 - 289 900   - 62 329   21,5
  Muut rahoituskulut - 10 000   - 4 168   41,7 - 11 305   - 1 174   10,4

Vuosikate   4 802 280     653 424   13,6   10 545 184     1 092 788   10,4

  Suunnitelman mukaiset
  poistot - 6 725 220   - 1 735 469   25,8 - 6 781 597   - 1 670 312   24,6
  Satunnaiset tuotot                              -                           -   -   400 000                           -   0,0
  Satunnaiset kulut - 320 000   - 11 260   3,5 - 65 324   - 12 291   18,8

Tilikauden tulos - 2 242 940   - 1 093 305   48,7   4 098 263   - 589 816   -14,4

  Poistoeron lisäys ja väh   780 596     192 475   24,7   780 595     192 475   24,7
  Rahastojen lisäys ja väh                              -                           -   - - 2 841                           -   0,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - 1 462 344   - 900 830   61,6   4 876 017   - 397 340   -8,1

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Vuosikate % 7,4 % 4,3 % 16,2 % 7,2 %
Valtionosuusrahoitus   57 859 376     13 991 721   24,2   60 351 585     14 249 241   23,6
Valtionosuusrahoituksen osuus

toimintatuotoista % 88,9 % 92,8 % 92,6 % 94,0 %
Henkilöstökulut / 

toimintotuotot % 63,3 % 65,6 % 58,3 % 62,8 %



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAVERTAILU 1.1.- 31.3.2022 Euro
(3 kk = 25 %)

 TP 2019  TP 2020  TP 2021 Muutos -
% 

 TOT 1-3 / 2021  TOT 1-3 / 2022 Muutos -% 

Toimintatuotot   62 806 986     65 992 214     65 182 725   -1,2   15 152 434     15 080 587   -0,5
  Myyntituotot valtiolta   56 226 902     59 933 166     60 354 430   0,7   14 249 560     13 996 821   -1,8
  Myyntituotot kunnilta   225 152     118 832     171 542   44,4   44 265     15 430   -65,1
  Myyntituotot kuntayhtymi   298 303     190 141     81 254   -57,3   3 696     40 272   989,6
  Myyntituotot muilta   4 095 611     3 239 189     2 536 888   -21,7   504 935     643 914   27,5
  Opetus- ja kultt.toimen   24 983     38 362     25 168   -34,4   7 747     2 422   -68,7
  Muut palvelumaksut                             -    -  - -  -                                -   -
  Tuet ja avustukset   1 547 380     1 873 140     1 337 140   -28,6   206 030     200 866   -2,5
  Vuokratuotot   289 141     447 908     566 708   26,5   121 134     171 697   41,7
  Muut toimintatuotot   99 515     151 475     109 595   -27,6   15 066     9 166   -39,2

Valmistus omaan käyttöön  -                              -                                -   -                                -                                  -   -

Toimintakulut - 52 330 951   - 51 977 088   - 54 650 731   5,1 - 13 999 162   - 14 668 056   4,8
  Henkilöstökulut - 33 898 018   - 35 151 387   - 37 991 857   8,1 - 9 519 755   - 9 896 606   4,0
  Palvelujen ostot - 9 615 722   - 8 757 440   - 8 287 327   -5,4 - 2 351 032   - 2 493 059   6,0
  Ostot tilikauden aikana - 5 480 126   - 4 792 005   - 5 657 768   18,1 - 1 504 259   - 1 591 081   5,8
  Varaston lisäys / 
  vähennys - 190 251   - 589 605     48 386   -108,2   45 139     33 575   -25,6
  Avustukset - 807 803   - 605 262   - 642 250   6,1 - 146 673   - 191 538   30,6
  Vuokrat - 1 234 241   - 1 109 020   - 1 095 242   -1,2 - 265 122   - 282 009   6,4
  Muut toimintakulut - 1 104 790   - 972 368   - 1 024 674   5,4 - 257 460   - 247 337   -3,9

Toimintakate   13 182 140     14 015 125     10 531 994   -24,9   1 153 272     412 531   -64,2

  Korkotuotot   11 064     6 519     1 330   -79,6   2 378     1   -100,0
  Muut rahoitustuotot   384 274     346 880     313 065   -9,7   640     310 367   48362,3
  Korkokulut - 251 106   - 722 026   - 289 900   -59,8 - 62 329   - 65 308   4,8
  Muut rahoituskulut - 27 829   - 10 201   - 11 305   10,8 - 1 174   - 4 168   255,0

Vuosikate   13 298 542     13 636 297     10 545 184   -22,7   1 092 788     653 424   -40,2

  Suunnitelman mukaiset
  poistot - 6 460 076   - 7 628 056   - 6 781 597   -11,1 - 1 670 312   - 1 735 469   3,9
  Kertaluonteiset poistot                             -                                -                                -   -                                -                                  -   -
  Satunnaiset tuotot                             -     1 738 000     400 000   -77,0                                -                                  -   -
  Satunnaiset kulut - 2 123 668   - 559 353   - 65 324   -88,3 - 12 291   - 11 260   -8,4

Tilikauden tulos   4 714 798     7 186 889     4 098 263   -43,0 - 589 816   - 1 093 305   85,4

  Poistoeron lisäys ja väh   849 722     1 174 352     780 595   -33,5   192 475     192 475   0,0
  Varausten lisäys ja vähe                             -                                -                                -   -                                -                                  -   -
  Rahastojen lisäys ja väh - 4 621   - 3 569   - 2 841   -20,4                                -                                  -   -

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   2 853 795     8 357 673     4 876 017   -41,7 - 397 340   - 900 830   126,7

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Vuosikate % 16,9 % 20,7 % 16,2 % 7,2 % 4,3 %
Valtionosuusrahoitus   55 823 244     59 734 970     60 351 585   1,0   14 249 241     13 991 721   -1,8
Valtionosuusrahoituksen osuus

toimintatuotoista % 88,9 % 90,5 % 92,6 % 94,0 % 92,8 %
Henkilöstökulut / 

toimintotuotot % 54,0 % 53,3 % 58,3 % 62,8 % 65,6 %



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA Euro

TA 2022 * 1.1.- 31.3.2022 1.1.- 31.3.2021

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 4 802 280 653 424 1 092 788
Satunnaiset erät -320 000 -11 260 -12 291 
Tulorahoitukseen korjauserät

Investointien rahavirta
Investointimenot -5 543 000 -815 899 -1 375 041 
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien kassavirta -1 060 720 -173 735 -294 545 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 052 630 -421 052 -421 052 
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen muutokset 1 451 -70 
Vaihto-omaisuuden muutos -33 575 -45 139 
Saamisten muutos 303 024 290 267
Korottomien velkojen muutos -120 000 -115 222 79 570

Rahoituksen rahavirta -1 172 630 -265 374 -96 425 

RAHAVAROJEN MUUTOS -2 233 350 -439 109 -390 970 

Rahavarat 31.3. 13 758 850 14 437 736
Rahavarat 1.1. 14 197 959 14 828 705

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 31.3.
Investointien tulorahoitus % 87 % 80 % 79 %

Pääomamenojen tulorahoitus % 73 % 53 % 61 %
Lainahoitokate 4 1 2
Kassan riittävyys (pv) - 78 82

Investointien tulorahoitus, % =
100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus % =
100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainalyhennykset)

Lainahoitokate = 
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainalyhennykset)

Kassan riittävyys (pv) =
90 pv x Rahavarat 31.3. / Kassasta maksut ajalta 1.1.- 31.3.2022

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2022 (Yhtymäkokous 17.05.2022)



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TASE Euro

TP 2019 TP 2020 TP 2021 Muutos -
% 

31.3.2021 31.3.2022 Muutos -
% 

VASTAAVAA

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *)  86 858 675  84 909 771  88 095 287 3,8  84 614 500  87 175 717 3,0

I Aineettomat hyödykkeet  181 781  129 980  82 246 -36,7  114 508  70 370 -38,5
Aineettomat oikeudet  181 781  129 980  82 246 -36,7  114 508  70 370 -38,5

II Aineelliset hyödykkeet  84 466 272  82 569 169  85 800 764 3,9  82 289 371  84 893 070 3,2
Maa- ja vesialueet  2 784 758  2 759 663  2 737 930 -0,8  2 759 663  2 737 930 -0,8
Rakennukset  78 707 572  75 285 834  75 604 994 0,4  73 885 667  74 165 887 0,4
Kiinteät rakenteet ja laitteet  499 676  374 757  281 068 -25,0  351 656  263 742 -25,0
Koneet ja kalusto  2 460 536  2 706 812  2 893 143 6,9  2 495 235  2 766 710 10,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.  13 729  1 442 104  4 283 630 197,0  2 797 151  4 958 801 77,3

III Sijoitukset  2 210 621  2 210 621  2 212 276 0,1  2 210 621  2 212 276 0,1
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet  200 000  200 000  200 000 -  200 000  200 000 -
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet  3 830  3 830  3 830 0,0  3 830  3 830 -
Muut osakkeet ja osuudet  119 976  119 976  121 631 1,4  119 976  121 631 1,4
Muut pysyvät lainasaamiset  1 511 709  1 511 709  1 511 709 -  1 511 709  1 511 709 -
Muut pysyvät saamiset muilta  375 107  375 107  375 107 -  375 107  375 107 -

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT  25 681  25 681  25 681 -  25 681  25 681 -
- -

Muut toimeksiantojen varat  25 681  25 681  25 681 -  25 681  25 681 -

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT  14 383 517  18 921 908  17 862 118 -5,6  18 285 811  17 153 559 -6,2

I  Vaihto-omaisuus  1 633 776  1 044 348  1 088 032 4,2  1 089 488  1 121 607 2,9
Aineet ja tarvikkeet  159 503  207 895  205 480 -1,2  207 895  205 480 -1,2
Keskeneräiset tuotteet  1 415 930  782 846  827 350 5,7  827 985  860 925 4,0
Valmiit tuotteet  58 343  53 608  55 201 3,0  53 608  55 201 3,0

II  Saamiset  1 549 290  3 048 854  2 576 127 -15,5  2 758 588  2 273 103 -17,6

    Lyhytaikaiset saamiset  1 549 290  3 048 854  2 576 127 -15,5  2 758 588  2 273 103 -17,6
Myyntisaamiset  646 052  470 587  453 643 -3,6  312 932  325 372 4,0
Muut saamiset (alv, valtionosuus)  293 745  182 444  187 988 3,0  198 578  194 452 -2,1
Siirtosaamiset  609 492  2 395 824  1 934 497 -19,3  2 247 078  1 753 280 -22,0

III  Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset 
rahamarkkinainstrumentteihin  7 500 000  6 500 000  6 605 006 1,6  6 500 000  6 605 006 1,6

IV Rahat ja pankkisaamiset  3 700 451  8 328 705  7 592 953 -8,8  7 937 736  7 153 844 -9,9

 101 267 872  103 857 359  105 983 085 2,0  102 925 991  104 354 957 1,4

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.



TP 2019 TP 2020 TP 2021 Muutos -
% 

31.3.2021 31.3.2022 Muutos -
% 

VASTATTAVAA

A  OMA PÄÄOMA  71 055 460  78 930 224  83 184 770 5,4  78 532 884  82 283 940 4,8

I Peruspääoma  41 155 874  41 155 874  41 155 874 -  41 155 874  41 155 874 -
II Arvonkorotusrahasto  2 141 042  1 658 134  1 036 663 -37,5  1 658 134  1 036 663 -37,5
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä  24 904 748  27 758 543  36 116 216 30,1  36 116 216  40 992 232 13,5
V Tilikauden yli-/alijäämä  2 853 795  8 357 673  4 876 017 -41,7 - 397 340 - 900 830 126,7

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET  11 264 444  10 090 092  9 309 497 -7,7  9 897 617  9 117 022 -7,9

Poistoero  11 264 444  10 090 092  9 309 497 -7,7  9 897 617  9 117 022 -7,9
Vapaaehtoiset varaukset - -

C  PAKOLLISET VARAUKSET  59 998  494 904  498 387 0,7  494 904  498 387 -

Muut pakolliset varaukset  59 998  494 904  498 387 0,7  494 904  498 387 -

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT  599 060  597 824  599 827 0,3  597 754  601 278 0,6

Muut toimeksiantojen pääomat  599 060  597 824  599 827 0,3  597 754  601 278 0,6

E  VIERAS PÄÄOMA  18 288 910  13 744 316  12 390 605 -9,8  13 402 833  11 854 330 -11,6

I   Pitkäaikainen  7 538 731  4 549 101  3 508 758 -22,9  4 552 918  3 503 254 -23,1
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  7 409 899  4 420 269  3 367 639 -23,8  4 420 269  3 367 639 -23,8
Lainat julkisyhteisöiltä  128 832  128 832  128 832 -  128 832  128 832 -
Muut velat -                         -                          12 287 -  3 817  6 783 77,7

II  Lyhytaikainen  10 750 179  9 195 215  8 881 847 -3,4  8 849 916  8 351 076 -5,6
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  1 136 630  1 052 630  1 052 630 -  631 578  631 578 -
Ostovelat  2 368 896  1 595 705  1 866 757 17,0  1 340 014  985 207 -26,5
Muut velat  636 378  651 841  693 621 6,4  620 495  609 397 -1,8
Siirtovelat  6 608 275  5 895 039  5 268 839 -10,6  6 257 829  6 124 895 -2,1

 101 267 872  103 857 359  105 983 085 2,0  102 925 991  104 354 957 1,4

TASEEN TUNNUSLUVUT
Suhteellinen velkaantuneisuus % 15,6 % 20,8 % 19,0 % 22,1 % 19,7 %
Lainakanta % 9,6 % 5,4 % 4,3 % 5,0 % 4,0 %
Quick ratio 1,78 1,61 1,60 1,63 1,65

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 %.

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

Quick Ratio  = (Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)


	Kansilehti-Q1-2022
	Osavuosikatsaus-Q1-2022-txt-VALMIS
	Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat
	Opiskelija- ja asiakastilanne
	Henkilöstötilanne
	Toimitila-asiat
	Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
	Kuntayhtymän taloudellinen perusta
	Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase


	Kohti haluttua tulevaisuutta
	Arjen sujuvuuden varmistaminen
	Rohkeita uuden rakentajia
	Jatkuvaa oppimista
	Onnistuneita asiakaskokemuksia


	Lisätiedot

	2022-Q1 Salpaus talousraportti

