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

Ammatillisen koulutuksen perustehtävänä on alueen hyvinvointi ja kehittyminen osaavan 
työvoiman kouluttamisen kautta yhteistyössä omistajien ja työelämän eri toimijoiden kanssa. 
Ammatillisen koulutuksen tulee vastata aiempaa kohdennetummin yritys- ja työelämän 
tarpeisiin ja osallistua erityisesti osaavan työvoiman saannin varmistamiseen. Ammatillisen 
koulutuksen lain sekä opetusministeriön vuoteen 2030 suuntaavan ammatillisen koulutuksen 
laatustrategian mukaisesti ammatillinen koulutus on palvelutehtävä ja sen yksi perustehtävä on 
tukea ja uudistaa työelämää sekä kulkea osaamistarpeen varmistamisessa edelläkävijänä. 
Toiminta liittyy kiinteästi myös valtakunnallisiin jatkuvan oppimisen ja oikeus osata -ohjelman 
tavoitteisiin. Toinen keskeinen perustehtävän elementti on syrjäytymisen ehkäisy ja koko 
ikäluokan kouluttaminen osana laajennetun oppivelvollisuuden onnistumisen varmistamista. 
Maakunnallisena kouluttajana nämä asiat olivat keskeisiä meillä myös päättyvän vuoden aikana. 
 
Yritys- ja työelämän palvelutehtävässä onnistuminen on keskeinen painopiste Salpauksen 
vuosien 2021–2025 strategiassa. Olemme palveluorganisaatio ja strategiamme kiteytyy kolmeen 
keskeiseen teemaan ja tavoitteeseen; olemme rohkeita uuden rakentajia, toteutamme jatkuvaa 
oppimista ja tavoitteemme on tuottaa onnistuneista asiakaskokemuksia. Näissä onnistumista 
tukevat arvomme: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne, samoin eettisen toiminnan 
kulmakivet: vastuullisuus ja tarttuminen, keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen 
sekä vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen. Visiomme on Salpaus - enemmän kuin koulu - 
opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. 
 
Koko vuotta 2021 leimannut pitkittyneenä jatkunut COVID-19 eli korona näkyi jonkin verran 
Salpauksen opiskelijavuosien kertymisessä, johon vaikutti myös laajennetun oppivelvollisuuden 
aloittavien opiskelijoiden opintojen alkaminen vasta elokuussa. Aiemmin tarjottujen 
kesäopinnot jäivät näin aloittavilta opiskelijoilta pois. Jatkavien opiskelijoiden kesäopintojen 
toteutus mm. oppisopimuksen ”loma-opsoina” ei myöskään toteutunut suunnitellun suuruisena 
koronasta johtuvista syistä mm. palvelualoilla.  
 
Osalla opiskelijoista myös valmistuminen viivästyy jonkin verran. Rauhallisen kesän jälkeen 
pääsimme syksyllä aloittamaan lähiopetuksena, joka jatkui hyvin vuoden vaihteeseen asti. Myös 
työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkui lähes normaalisti, osalla aloista ilmeni jopa merkittävää 
pulaa tekijöistä. Koko syksy kurottiin kiinni koronan aikana syntynyttä osaamisvajetta erityisesti 
kädentaitojen ja pitämättä jääneiden ammattiosaamisen näyttöjen osata. Tilanne jatkuu 
samanlaisena todennäköisesti myös vuoden vaihteen jälkeen vuoden 2022 alussa. Väsymystä 
terveysturvallisuusohjeiden noudattamisessa, mm. maskien käytön osalta on ymmärrettävästi 
havaittavissa tilanteen pitkittyessä erityisesti kaikkein nuorimmilla. Erilaisia tukipalveluja 
opiskelijoille, mm. opinto-ohjausta ja erityisopetusta on lisätty tukemaan jaksamista ja 
opinnoissa mukana pysymistä. 
 
Muun kun opetustyön osalta etätyösuositus on ollut voimassa koko vuoden ja se jatkuu 
edelleen ainakin alkuvuoden 2022. Etätöissä on oltu tehtävien niin mahdollistaessa huomioiden 
myös henkilöstön omat toiveet. Terveysturvallinen työskentely on ollut mahdollista myös 
työpaikalla.  
 
Kotiväen ja vanhempain illat sekä valmistujaisjuhlat toteutettiin virtuaalisesti vuonna 2021. 
Samoin säännölliset toimitusjohtajan ja rehtorin henkilöstöinfot Salpauksen henkilökunnalle 
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ajankohtaisista asioista. Näin myös varmistettiin yhtäläinen tiedonsaanti kaikille salpauslaisille 
tavoittaen suurempi määrä kuulijoita kuin perinteisillä tavoilla. Nämä kaikki oli myös 
mahdollista katsoa jälkikäteen Santra-intranetistä. 
 
Syksyn yhtymäkokouksessa nimettiin kuntayhtymälle uusi yhtymähallitus ja asetettiin 
tarkastuslautakunta kaudelle 2021 – 2025. Yhtymähallituksen puheenjohtajana aloitti Jetta 
Laakso ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana Jari Laaksonen. 
 
Salpaus-kuntayhtymän 25-v ja oppilaitoksen 20-vuotisjuhlat pidettiin syksyllä sekä lähijuhlina 
että verkkototeutuksena. Lähijuhlassa oli ihanaa pitkästä aikaa tavata tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ja toimijoita vuosien varrelta sekä kuulla mm. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ammatillisen ja lukiokoulutuksen uuden johtajan Petri Lempisen ja 
Opetushallituksen uuden pääjohtajan Minna Kelhän tervehdykset. Juhliin sisältyi myös 
makupaloja Salpauksen historiikista, jota on tehty Marita Modeniuksen ja Sirkku Blinnikan 
toimesta. Koko historiikin julkistus ajoittuu vuoden 2022 keväälle. 
 
Opetuksen ja oppimisen näkökulmasta vuoden kohokohtia oli varmasti myös, kun sirkusalan 
valmistuvat opiskelijat pääsivät pitkästä aikaa toteuttamaan yleisölle avoimen Joulusirkus-
yhteistyöproduktion Lahden kaupunginteatterin kanssa. Iso onnistuminen perustehtävässä oli 
myös se, että Salpaus sijoittui upeasti hopealle Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
välisissä Taitaja 2021 kilpailuissa eli meidän opiskelijamme saivat näissä kilpailuissa toiseksi 
eniten mitali- ja pistesijoja. Tämä huomionosoitus meille myönnettiin Hämeenlinnassa syksyn 
opetus ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa seminaarissa. 
 
Kevään yhteishaussa hakeneet peruskoulun päättäneet nuoret olivat ensimmäinen ikäluokka, 
jota koskee laajennettu oppivelvollisuus ja hakijoita oli noin 200 edellistä vuotta enemmän. 
Syksyn aikana sekä oppivelvollisuuden toteutumisen seuranta että maksuttomuuteen liittyvät 
järjestelyt ovat sujuneet kevään aikana tehdyn hyvän valmistautumisen ansiosta ilman suuria 
haasteita. Oppivelvollisille opinnot ovat kokonaisuudessaan maksuttomat, mutta samalla heidän 
velvollisuutensa opiskella 18-vuotiaaksi asti on entistä valvotumpaa ja opinnoista ei voi erota 
vain omalla ilmoituksella ilman tiedossa olevaa seuraavaa opiskelupaikkaa. Yksi 
vetovoimaisimmista aloista sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa oli jälleen sähköala ja 
sinne myös valittiin aiempia vuosia enemmän aloittavia opiskelijoita.  
 
Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen tarjonta kokonaisuutena Päijät-Hämeessä oli vuonna 
2021 määrällisesti riittävä peruskoulun päättäville, jos hakijan motivaatio ja koulukuntoisuus 
opiskelun mahdollistivat. Ammatillisen ja valmentavan eli VALMA koulutuksen lisäksi Salpaus 
järjestää yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa TELMA-koulutusta (työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus). Vaativan erityisen tuen alueellista saavutettavuutta tukee tiivis yhteistyö 
samalla kampuksella ja osin yhteisissä tiloissa toimivan Kiipulan ammattiopiston kanssa. 
Vaativan erityisen tuen opiskelupaikkoja toiselle asteelle alueella tarvittaisi kuitenkin lisää ja 
tähän pyritään vaikuttamaan mm. tiivistämällä yhteistyötä Kiipulan kanssa. 
 
Edelleen alueella on suuri tarve koululääkäri-, mielenterveys- ja päihdehuollonpalveluille 
erityisesti nuorille. Korona-ajan yksinäisyys on osaltaan lisännyt tuen tarvetta osalla nuoria ja 
perheitä. Koronan jatkuessa on erityisen tärkeäksi muodostunut opiskelijoiden opinnoissa 
mukana pysyminen, opettajien ja ohjaajien osaaminen ja jaksaminen. Alueen 
hyvinvointipalvelujen uudelleen järjestelyyn liittyen Salpaus on esittänyt toiveen palvelujen 
järjestäjälle, että jatkossa myös kouluterveydenhoitajat voisivat sijaita Salpauksen kampuksilla 
psykologien ja kuraattorien kanssa. Näin parannettaisi huomattavasti ko. palvelujen 
saavutettavuutta ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 
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Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä oli vuoden 2021 ensikertaisella rahoituspäätöksellä 
mitattuna kuudenneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa 6228 
opiskelijavuodella. Salpauksen opiskelijaprofiili kertoo, että alle 19-vuotiaita kaikista eri 
henkilöistä oli vuonna 2021 enää vain 30 % ja vastaavasti yli 30-vuotiaita on jo lähes 50 %. 
Oppisopimus osana tutkintoa tai koko tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella on lisääntynyt 
merkittävästi. Oppisopimuksella tutkintoon opiskeli v. 2021 yhteensä 3085 opiskelijaa, kun 
vuonna 2020 vastaava määrä oli 2843. Salpaus onkin opiskelijavuosina mitattuna yksi Suomen 
suurimpia oppisopimuskouluttajia. Salpauksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
määrä on 13 % ja se on sama kuin vuonna 2020. 
 
Työelämän palvelun parantamiseksi toteutimme keväällä yhteistyössä Hämeen kauppakamarin 
sekä Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa kyselyn, jossa kartoitettiin alueen yritysten näkemyksiä ja 
tarpeita siitä, mihin ammatteihin ja tehtäviin englanninkielisiä tutkintoja alueelle tulisi 
ensisijaisesti tarjota. Vastauksissa mm. palvelu- ja substanssiosaaminen nousi selkeästi 
kokonaisia tutkintoja tärkeämpään rooliin. Vastauksissa korostui myös riittävän suomen kielen 
osaaminen työssä onnistumisen ja työturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta. Toiveiden 
mukaisesti Salpauksessa käynnistetiin suunnittelu englanninkielisistä ammatillisista 
toteutuksista ja koulutusten markkinoinnista teknologia- ja palvelualoille. Palvelualoilla koulutus 
myös toteutettiin jo päättyneen vuoden aikana, teknologia-alojen tarjonta on tarkoitus 
käynnistää vuoden 2022 syksyn aikana. 
 
Pienten kuntien yhteistyöllä ja kampuspaikkakunnasta riippumattomalla koulutuksella haetaan 
apua mm. pahenevaan hoitajapulaan. Uudella tavalla toteutettu lähihoitajakoulutus käynnistyi 
18.1.2021. Koulutus toteutetaan paikallisesti Joutsa-Pertunmaa-Hartola-Sysmä alueella, 
yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Opetus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä Gradian ja Salpauksen kesken. Tavoitteena on, että keväällä 2022 
valmistuvat opiskelijat työllistyvät koulutustyöpaikkoihin jo opintojen aikana tai heti 
valmistumisen jälkeen. Vastaavia toteutuksia valmistellaan myös muille paikkakunnille 
yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa. Näin haetaan yhdessä alueille sekä veto- että 
pitovoimaa haastavassa tilanteessa ja kilpailussa osaavasta työvoimasta. 
 
Lahden kaupungin osin rahoittama Salpauksen ja LAB ammattikorkeakoulun Yritys-Hunter-tiimi 
ja Lahti Trainee -ohjelma ovat päässeet hyvin käyntiin. Toiminta alkoi syyskuussa 2020 ja jatkuu 
kesään 2023 asti. Tavoitteena on luoda uusia yrityskontakteja sekä saada työpaikat ja 
työnhakijat kohtaamaan toisensa. Samalla tavoitteena on kasvattaa yrityksien tietämystä alueen 
oppilaitoksista ja niiden osaajista yritysten apuna.  
 
Työllisyyden kuntakokeilu on lähtenyt alueella vähitellen käyntiin. Salpaus on toiminnassa 
kiinteästi mukana tarjoamalla ohjausta ja erilaisia räätälöityjä koulutuspalveluja kuntakokeilun 
asiakkaille. Tämän toiminnan odotetaan vilkastuvan vuoden 2022 aikana, kun kokeilun toimijat 
saavat yksilöllisen asiakasohjauksen täysimääräisesti käyntiin. 
 
Kuntayhtymä sai toukokuussa vuoden 2021 ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä 3,347 
miljoonaa euroa määräaikaisena valtionosuuden korotuksena opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin sekä vuoden 2021 ensimmäisen 
lisätalousarvion määrärahasta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Näillä 
resursseilla olemme rekrytoineet opiskelijoiden tueksi merkittävän määrän opettajia ja opinto-
ohjaajia. Vaikka tukitarpeet ovat jatkuvia saatujen resurssien määräaikaisuus estää toiminnan 
vakiinnuttamisen tälle tasolle. Ilman em. 3,347 miljoonan euron lisärahoitusta vuoden 2021 
tuotot olisivat laskeneet edellisvuodesta noin -5 miljoonaa euroa. Muutos olisi ollut vastaava 
kuin vuoden 2020 aikana saatu vastaava 5 miljoonan euron määräaikainen lisärahoitus.  
 



Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

4 (125)  

Vuodelle 2022 odotetaan tulevan hakuun vastaavaa rahoitusta, mutta vuodesta 2023 eteenpäin 
mahdollisesta lisärahoituksesta ei ole tietoa. Määräaikaiset resurssit ovat lisänneet kilpailua 
osaajista myös opetustoimen toimijoiden kesken. Kilpailemme osaajista myös muiden 
toimijoiden ja yritysten kanssa, tämä näkyy erityisesti tekniikan alan opettajien rekrytoinnissa. 
Opettajien asetuksen mukainen kelpoisuus on edelleen, kiristyneestä kilpailusta huolimatta, 
erittäin korkea, 86,6 %.  
 
Salpauksen palveluiden piirissä on noin 13 000 eri henkilöä vuodessa. Toimintatuotot vuonna 
2021 olivat 65,2 miljoonaa euroa ja henkilöstöä kuntayhtymässä 31.12.2021 oli 662. 
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. Myös toimintakulujen kasvua 
on kyetty hillitsemään, osin koronatilanteen tukemana. 
 
Salpauksen talouden tasapainoon vaikutti ja vaikuttaa merkittävästi opetus- ja 
kulttuuriministeriön vuosittaiset päätökset tavoitteellisista opiskelijavuosista ja sen kautta 
määräytyvästä perusrahoituksesta (70 % rahoituksesta). Lisäksi Salpauksen tulee onnistua 
uuden ammatillisen koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että vuoden 2021 rahoitukseen vaikuttivat vuoden 2019 tulokset.  
 
Vuoden 2021 ensikertainen suorite- ja rahoituspäätös vastasi vuoden 2021 talousarviossa 
odotettua, ja rahoituspäätös oli kokonaisuutena 2,1 miljoonaa euroa, 4,1 % edellisvuoden 
vastaavaa suurempi. Vuodelle 2022 saatu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 5924 laski viime 
vuoden vastaavasta -304 (-5 %). Perusrahoitus pienenee näin -1,2 miljoonaa euroa. 
Tulosperusteinen suoritusrahoitus laskee -120 000 euroa ja vaikuttavuusrahoitus kasvaa  
254 000 euroa, joten valtionosuusrahoituksen kokonaisvähennys vuonna 2022 on yhteensä  
-1 miljoona euroa. Talousarvioon 2022 verraten muutos on -1,9 miljoonaa euroa.  
 
Vuonna 2021 valtakunnallisesti opiskelijavuosien käyttö ylittyi 4 prosenttia samalla, kun 
Salpauksen toteuma oli -1 prosenttia. Matematiikka on yksinkertainen, kun ministeriö jakoi 
vuosia ja rahaa vuodelle 2022. Opiskelijavuosien käyttö ja tarve tulee edelleen tänä vuonna 
ylittämään eduskunnan valtion talousarviossa päättämän tason. Myös Salpaus tulee alkaneena 
vuonna ylittämään rahoituksen perustana olevan opiskelijavuosimäärän, mutta lisävuosia 
lisäsuoritekierroksilla on kuitenkin vaikea saada, koska tilanne valtakunnassa edelleen 
alimitoitettu.  
 
Vuosi 2021 päättyi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvissä tunnelmissa. Kuntayhtymän 
talous on onnistuttu pitämään tasapainossa edellisten hallituskausien raskaista 
rahoitusleikkauksista huolimatta, jolloin kuntayhtymältä leikattiin -30 prosenttia eli  
-20 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Kuluvalla hallituskaudella rahoitus on kasvanut 
määräaikaista valtionosuusrahoituksen korotuksista johtuen. 
 
Alkavan vuoden 2022 rahoituspäätös oli Salpauksen ja alueen tarpeiden näkökulmasta 
pettymys. Sen mukaisesti Salpauksen ensikertainen opiskelijavuosipäätös laski vuoden 2018 
tasolle samoin, kun useiden muidenkin koulutuksen järjestäjien, vaikka saavutimme vuonna 
2021 lähes tavoitteen ja vähintään tämän aiemman tason tarve on alueella edelleen ilmeinen. 
Tämä haastaa meidän kaikki toiminnot aivan uudella tavalla, jotta pystymme palvelemaan 
alueen työelämää ja opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla niukkenevista resursseista 
huolimatta. Tässä ja koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä päivitetyn strategian 
mukaisesti hyvä yhteistyö oman henkilöstön, työelämän ja erilaisten verkostokumppaneiden 
kanssa on keskeistä.  
 



Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

5 (125)  

Taseen ylijäämiä on onneksi pystytty kasvattamaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän 
aikana vuosina 2015–2021. Kuntayhtymän tase on vahva. Tätä taseessa ja kassassa olevaa 
pelivaraa tulemme nyt käyttämään. Yhtä vuotta olennaisempaa on jatko; miten eduskunnan 
määrittelemä opiskelijavuosien kokonaistaso Suomessa vastaa tarvetta, vai tuleeko 
aliresursoinnista tätä kautta uusi rahoitusleikkuri? 
 
Kiitos teille kaikille siitä, että teitte mahdolliseksi onnistuneen vuoden 2021. Jatkamme yhdessä 
työtä edelleen alueen ja omistajien parhaaksi. 
 

1.1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
 

Yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat vuonna 2021 
Vuonna 2021 pidettiin kaksi kokousta: 17.5. ja 15.11.2021. 
 

Kunta    
Edustaja Varaedustaja Edustaja Varaedustaja 
Kokous 17.5.  Kokous 15.11.  
 
Asikkala 

   

Pirjo Ala-Hemmilä  Heikki Vahto Teija Hiltunen  Elina Vesterinen 
Hilkka Kemppi  Henna Rautavuo-Hätönen Sarita Saloheimo Tiina Wangel 
Riitta Lalla Immo Virtanen Yrjö Mattila Terttu Mäkinen 
 
Hartola 

   

Vesa Järvinen Sirpa Rautiainen Vesa Järvinen Pekka Raitala 
(ei nimetty toista edustajaa) (ei nimetty varaedustajaa) Sanna Vuokila  Erkki Päiveröinen 
 
Heinola 

   

Tiina Bragge Heli Seppälä Mikko Rautkoski Sami Laukkanen 
Pertti Pohjola Ville Knuuttila Lauri Kotilainen Ville Hölttä 
Arto Krupula Niko Turpeinen Jorma Peltonen Jouko Vuorenniemi 
 
Hollola 

   

Janne Bröijer (ei nimetty varaedustajaa) Pia Salo Christa Asikainen 
Jaana Seppälä (ei nimetty varaedustajaa) Sanni-Maria Tiihonen Riku Korpela 
Juhani Sirkiä (ei nimetty varaedustajaa) Jouko Parviainen  Pasi Jalonen 
Antti Varpa (ei nimetty varaedustajaa) Sari-Anne Järvinen Ann-Mari Lehtinen 
 
Kuhmoinen 

   

Risto Honkanen Ulla Salmi Ossi Simola Satu Harmainen 
Marja Lahtinen Susanna Manninen Ulla Salmi Kari Launonen 
 
Kärkölä 

   

Mari Tommiska  Reijo Päivärinta Jukka Tammelin Mika Jormalainen 
Eero Lepola  Seppo Eerola Matti Sallila Martti Aslamaa 
 
Lahti 

   

Marja Kaitainen Saara Kantanen Petri Hotti Patrick Alander 
Ulla Koskinen-Laine Riitta-Raakel Alatalo Niklas Tommola Paul Carroll 
Kalle Kytölä Sami Metsäranta Markku Kamula Lasse Pakkanen 
Marju Markkanen Marjut Kajander Arttu Kaukinen Johannes Mäkilä 
Tarja Pölkki Minna Kyllinen Heidi Huldén, pj Johanna Stenlund 
Pekka Sillanmäki Markus Jokinen Sara Etola Anja Sagulin 
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Harri Metsänen Niko Niemi Kari Lempinen Taito Rinteelä 
 
Orimattila 

   

Marja-Liisa Neuvonen-
Rauhala  

Jussi Vahe Tuija Pessinen Tuija Kosonen 

Sanna Heikkinen Helena Ylöstalo Kai Koskinen Marko Taavila 
Torsti Hokkanen Timo Turunen Petri Marjamäki Marja Rainio 
 
Padasjoki 

   

Pirkka Ahola  Pasi Ahola Asko Ojala Laura Salonen 
Mira Vilkman Pekka Koskela Mira Vilkman Pekka Koskela 
 
Pertunmaa 

   

Annukka Räisänen Kirsi Vekkeli Kirsi Vekkeli Ari Lehtimäki 
 
Sysmä 

   

Lilli Karola Mika Järvinen Tuula Vuorinen Anuliisa Lahtinen 
Veli-Pekka Koskinen Tuula Mäkinen Esa Einonen Jouni Nurmela 

 
 
Yhtymähallitus ajalla 1.1. – 15.11.2021  
Puheenjohtaja  
Merja Vahter, Lahti Maritta Vuorinen, Lahti 
Varapuheenjohtaja  
Juha Halme, Lahti Paula Kukkurainen, Lahti 
Jäsenet  
Sara Etola, Lahti Hanne Savolainen, Lahti 
Päivi Granlund, Lahti Raila Lindroos, Lahti 
Kari Hyytiä, Hollola Miikka Lönnqvist, Hollola 
Riitta Karjalainen, Orimattila Ida Jokinen, Orimattila 
Markku Karjula, Lahti Lasse Pakkanen, Lahti 
Jari Laaksonen, Asikkala Tuomo Riihilahti, Asikkala 
Mika Mäentalo, Heinola Seppo Hokkanen, Heinola 
Jouko Rajajärvi, Heinola Kimmo Huvinen, Heinola 
Riitta Vuori, Lahti Kaarina Marjanen, Lahti (17.5.2021 asti) 

Pauliina Palo, Lahti (17.5. alkaen) 
  
Yhtymähallitus ajalla 15.11. – 31.12.2021  
Puheenjohtaja  
Jetta Laakso, Lahti Hanne Savolainen, Lahti 
Varapuheenjohtaja  
Niina Varjo, Heinola Netta Malin, Heinola 
Jäsenet  
Minna Halme, Hollola Kristiina Joensuu, Hollola 
Antti Laaksonen, Lahti Miika Toivonen, Lahti 
Oona Löytänen, Lahti Päivi Ruotonen, Lahti 
Jouni Nurminen, Orimattila Tero Jäppinen, Orimattila 
Jukka Pietiläinen, Lahti Ismo Nygren, Lahti 
Jouko Rajajärvi, Heinola Kimmo Huvinen, Heinola 
Toni Seppälä, Asikkala Markku Salomaa, Asikkala 
Jasmin Tuomi, Lahti Tiina Vainio, Lahti 
Merja Vahter, Lahti Lea Smolander, Lahti 
  



Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

7 (125)  

Tarkastuslautakunta ajalla 1.1. – 15.11.2021  
Puheenjohtaja  
Kirsti Laatunen, Orimattila Ulla Katajavuori, Orimattila 
Varapuheenjohtaja  
Vesa Järvinen, Hartola Pertti Mäkinen, Hartola 
Jäsenet  
Aino Alonen, Orimattila Joona Silvennoinen, Orimattila 
Hannu Heikkilä, Hollola Keijo Penttilä, Hollola 
Tuulia Tahvonen, Hollola Minna Nieminen, Hollola 
Matti Tanskanen, Hartola Pirkko Kauren, Padasjoki 
  
Tarkastuslautakunta ajalla 15.11. – 31.12.2021  
Puheenjohtaja  
Jari Laaksonen pj, Asikkala Arto Juva, Asikkala 
Varapuheenjohtaja  
Sami Kivi vpj, Lahti Marko Niskanen, Lahti 
Jäsenet  
Arja Hiltunen, Sysmä Matti Tanskanen, Hartola 
Hannu Kemppi, Hartola Maija Pentikäinen-Laine, Hartola 
Kirsti Laatunen, Orimattila Olli Jokinen, Orimattila 
Hanna Rapatti, Hollola Minna Nieminen, Hollola 
 
 
Kuntayhtymän/Koulutuskeskus Salpauksen hallinto 
 
Johtoryhmä 1.1. – 31.12.2021 
Martti Tokola, toimitusjohtaja, vuorotteleva puheenjohtaja 
Päivi Saarelainen, rehtori, vuorotteleva puheenjohtaja 
Arja Mikkonen, palveluvastaava, rehtorin sihteeri, kokoussihteeri 1.1. – 31.7. 
Tuula Rajala, suunnittelija, kokoussihteeri 1.8. – 31.12. 
Henna Erkamo, opetusalajohtaja 
Jarmo Kröger, henkilöstö- ja kehittämisjohtaja 
Merja Helminen, talouspäällikkö 
Merja Tirkkonen, opetusalajohtaja 
Mika Rauhala, tietohallintojohtaja 
Risto Salmela, opetusalajohtaja 
Seija Katajisto, vararehtori 
Jonna Uski, markkinointi- ja viestintäpäällikkö  
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Johtavat viranhaltijat  
 

Sitovuustaso/vastuualue Virkanimike Viranhaltija 
Koulutuskeskus Salpaus  
–kuntayhtymä 

toimitusjohtaja Martti Tokola 

 
Oppimis- ja koulutuspalvelut 

Oppimis- ja koulutuspalvelut -sitovuustaso rehtori Päivi Saarelainen 
Vastuualue 1 
Opiskelijapalvelut, valmentava koulutus, 
maahanmuuttajakoulutus, 
erityisen tuen koordinointi 

vararehtori Seija Katajisto 

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

opetusalajohtaja Risto Salmela 

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

opetusalajohtaja Merja Tirkkonen 

Vastuualue 4 
Kaupan ja hallinnon alat 
Yritys- ja työelämäyhteistyö 

opetusalajohtaja Henna Erkamo 

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

vararehtori  Seija Katajisto 

 
Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut 

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

toimitusjohtaja  Martti Tokola  

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

kehittämisjohtaja 
Jarmo Kröger  

Talouspalvelut toimitusjohtaja Martti Tokola 
Viestintä- ja markkinointipalvelut toimitusjohtaja Martti Tokola 

Ravintolapalvelut toimitusjohtaja Martti Tokola 
Tietohallintopalvelut tietohallintojohtaja Mika Rauhala  
Kiinteistöpalvelut toimitusjohtaja Tokola Martti 
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Organisaatio ja toimintamalli 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja kuntayhtymän tytäryhtiö Salpaus-palvelut Oy 
muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen 
toiminnalla. 
 
Toimintamalli 1.1.2021 alkaen 
 

 
 
  



Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

10 (125)  

1.1.3 Yleinen ja kuntayhtymän alueen taloudellinen kehitys 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön laatima Alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan kaksi kertaa 
vuodessa 
 
Vuoden 2021 aikana pk-yritysten talousnäkymät ovat parantuneet selkeästi pandemia-ajan 
jälkivaiheessa, ja suhdanneodotukset ovat nousseet voimakkaasti. Talouden odotetaan 
kasvavan vuoden 2022 aikana selvästi. Päijät-Hämeen talous ja työllisyys ovat lähteneet 
vahvaan kasvuun. Odotukset lähitulevaisuudesta ovat positiiviset ja työvoiman kysyntä on 
lisääntynyt voimakkaasti. Toki epävarmuutta lisää, se miten pandemiatilanne kehittyy. 
 
Kasvua vahdittaa teollisuuden tilauskannan parantuminen ja palvelualan kysynnän kasvu 
esimerkiksi kaupan ja kotimaan matkailun osalta. Myös rakentamisen alalla nähdään kasvua. 
Investointien määrä on lisääntynyt, erityisesti metsäteollisuuteen ja akkuteknologiaan. Päijät-
Hämeessä valmistunut eteläinen kehätie liittymäalueineen on lisännyt hankeinvestointeja ja 
Lahden ympäristökaupunkistatus on tuonut positiivista julkisuutta ja näkyvyyttä. Vahvojen 
klustereiden (esim. sähköisen liikenteen klusteri/akkuklusteri, bio- ja kiertotalousklusteri, 
viljaklusteri) toiminta tukee yritysten kasvua, ja niiden vetovoiman toivotaan houkuttelevan 
lisää toimijoita alueelle. Varovaisuus näkyy kuitenkin osassa yrityksiä, sillä Päijät-Hämeen alueen 
pk-yrittäjien suhdanneodotukset ovat hieman varovaisemmat ja investointien arvon merkitys 
koetaan keskimääristä heikommiksi. 
 
Talouden elpymisen myötä osaavan työvoiman saannin ongelmat ovat lisääntyneet ja koskevat 
yhä useampia toimialoja ja ammatteja. Kysyntä tulee kasvamaan eniten sähkö- ja 
automaatioinsinööreistä, elektroniikan erityisasiantuntijoista, lääkäreistä, ylihoitajista ja 
osastonhoitajista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, 
tarjoilijoista ja lähihoitajista. Pahimmassa tapauksessa osaavan työvoiman haasteet vaimentavat 
yritysten ja koko Päijät-Hämeen alueen kasvunäkymiä. Työttömien määrä on laskenut koko 
maassa, mutta Päijät-Hämeen työllisyysaste on edelleen noususta huolimatta keskimääräistä 
matalampi. Haasteellista on se, että ammateissa on samanaikaisesti sekä työvoimapulaa että 
työttömyyttä, kun osaamis- ym. vaatimukset eivät kohtaa. Taustalla on usein työnhakijan 
riittämätön koulutus, vähäinen työkokemus tai erityisosaamisen puute. Suurimmat haasteet 
Päijät-Hämeen alueella rekrytoinnissa johtuvat siitä, ettei avoimiin tehtäviin ole hakijoita ja 
alueella korostuvat keskimääräistä enemmän haasteiksi etäisyydet työpaikalle tai työvoiman 
heikko liikkuvuus. 
 
Oppivelvollisuuden laajentaminen 
 
Oppivelvollisuus laajeni ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021 ja 
hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset 1.1.2021. 
 
Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikutti käytännössä niihin nuoriin, 
jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä alkaen oppivelvollisuuden 
laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. 
 
Yhteishaku ja -valinta rajattiin koskemaan peruskoulun päättäneitä, mutta he voivat hakeutua 
opintoihin myös jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa hakeutuvat kaikki muut. 
 
Jatkuva oppiminen 
 
Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran 
eri vaiheissa. Hallitusohjelmaan sisältyvässä jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan 
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mm. koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa. Uudistuksen 
linjaukset valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Uudistuksen toteutus jatkuu yli hallituskauden. 
 
Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan erityisesti työikäisten mahdollisuuksia kehittää 
osaamista. 
 
Uudistuksen visiona ja tavoitteina on, että 
- jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana. 
- kaikilla on työllistymisen ja merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja 

osaaminen.  
- osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. 
 
Työllisyyden kuntakokeilu  
 
Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai 
koulutukseen ohjautumista. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja osaavan työvoiman 
saantiin. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti pidempään työttömänä olleisiin ja heikommassa 
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämiseen. Kokeilun aikana 
kehitetään uusia palveluja ja palvelumalleja, joissa integroidaan työllisyys-, koulutus- sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen tavoitteena tunnistaa yksilölliset 
palvelutarpeet.  
 
Työllisyyden kuntakokeilu toteutetaan 1.3.2021 - 30.6.2023 välisenä aikana. Päijät-Hämeen 
alueelta kuntakokeilussa ovat mukana Lahden lisäksi Hollola, Asikkala, Kärkölä ja Orimattila.  
 
Päijät-Hämeen kokeilun piiriin kuuluu yli 11 000 asiakasta. Kuntakokeilun piiriin kuuluvat 
työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja 
ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä 
työttömät maahanmuuttajat. 
 
Maahanmuutto ja maahan muuttaneiden osallistuminen 
 
Suomessa useiden alueiden haaste on väestöennusteiden vähenevä asukasmäärä, syntyvyyden 
lasku, nuorten osuuden pieneneminen ja ikääntyneiden määrän kasvu. Useilla alueilla yritysten 
haasteena ja jopa kasvun esteenä on osaavaa työvoiman rekrytointi. Myös Päijät-Häme 
tarvitsee yhä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta alueen ikärakenne 
saadaan kestävälle pohjalle. Siksi onnistuneen kotoutumisen merkitys kasvaa koko ajan. 
 
Valtioneuvoston selonteko kotoutumisesta esittää laajan ohjelman, jolla kotoutumista voidaan 
tukea entistä vaikuttavammin. Keskeisimmät haasteet maahanmuuttajien valtaväestöä 
heikompana työllisyysasteena sekä naisten osallisuutena. Yksi keskeinen keino vastata näihin 
haasteisiin on selonteon esittämä kotoutumisohjelma, joka tehostaa kotoutumisen alkuvaihetta 
ja vahvistaa ohjausta työelämään tai jatkokoulutukseen.  
 
Ohjelma luo rakenteen myös työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistämiselle. Tämä parantaa erityisesti kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajanaisten 
mahdollisuuksia kotoutua. Palvelu- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen on myös tärkeää. Näin 
tuetaan myös perheiden ja lasten kotoutumista. 
 
Monet työllisyysuudistukset kohentavat maahanmuuttajienkin työllisyyttä. Näiden uudistusten 
lisäksi selonteko esittää paljon toimia, joilla maahanmuuttajien työllistymistä voidaan nopeuttaa 
ja työelämän vastaanottavuutta parantaa. Henkilön oma aktiivisuus on kotoutumisessa tärkeää, 
mutta myös yhteiskunnan asenneilmapiiri voi helpottaa tai heikentää kotoutumista. 
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Rekrytointisyrjintää ja muita kielteisiä asenteita pystytään kitkemään työmarkkinoilta vain 
laajalla yhteistyöllä. 
 
Maakuntahallitus hyväksyi 8.2.2021 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuosille 2021–
2025 ja kaikki ohjelma-alueen kunnat hyväksyivät sen keväällä 2021. 
 
Kuntien on lain mukaan valmisteltava kotoutumisohjelmat ja nyt laadittu Päijät-Hämeen 
maahanmuutto-ohjelma voi toimia kunnan kotoutumisohjelmana, mikäli kunta niin päättää. 
Maahanmuutto-ohjelma valmisteltiin Päijät-Hämeen liiton johdolla alueen keskeisten 
toimijoiden yhteistyönä. Valmistelusta vastasi valmisteluryhmä, jonka työtä ohjasi laaja-alainen 
ohjausryhmä, jossa myös Koulutuskeskus Salpaus oli edustettuna. 
 
Lähteet 
 
Pk-yritysbarometri 2/2021 - Yrittajat.fi 
 
Alueelliset kehitysnäkymät. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 2021:56 
 
Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu 
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/ 
 
Oppivelvollisuuden laajentaminen 
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen 
 
Jatkuva oppiminen 
https://okm.fi/jatkuva-oppiminen 
 
Valtioneuvoston selonteko kototutumisesta 
Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista - Valto 
 
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 
https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/ 
 

https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-2-2021/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://okm.fi/jatkuva-oppiminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163237
https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/
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1.1.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna 2021 
 

Kuntayhtymän toimintaa ja muutoksia on tämän lisäksi selvitetty osana toimintakertomuksen 
muuta sisältöä. 
 
Yhtymäkokous kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa.  
 
Toukokuussa yhtymäkokous käsitteli 
- kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

tilivelvollisille 
- investointien talousarviomuutos vuodelle 2021 
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen 
 
Marraskuun kokouksessa yhtymäkokous käsitteli  
- talousarviomuutos vuodelle 2021 
- kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio vuodelle 

2022 
- tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä 

puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimeäminen toimikaudelle 2021-2025 
- kuntayhtymän tilintarkastuspalveluiden kilpailutus kaudelle 2019 – 2021, option käyttö 

kausille 2022 - 2024 
 

Yhtymähallitus kokoontui toimintavuonna 18 kertaa. Merkittävimmän yksittäisen 
asiakokonaisuuden muodosti yhtymäkokoukseen menevien asioiden valmistelutyö. 
Yhtymähallituksen toimikausi vaihtui 15.11.2021. 
 
Muita päätöksiä ja käsittelyssä olleita asioita olivat mm.: 
- tilinpäätös 2020, tietotilinpäätös vuodesta 2020 
- tilinpäätös 2020, luottotappioiden käsittely 
- tilinpäätös 2020, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
- tilinpäätös 2020, kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2020 
- tilinpäätös 2020, tarkastuslautakunnan arviointikertomus  
- raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 
- kuluvan vuoden talousarviomuutokset 
- tilinpäätösennuste vuodelle 2021 
- kuntayhtymän vuoden 2021 osavuosikatsaukset Q1, Q2 ja Q3, kuntaraportointi 
- Salpaus-palvelut Oy:n vuoden 2021 toiminnan ja talouden raportti Q1, Q2 ja Q3  
- Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 ja talousarvion 2022 laadintaohje 
- Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 ja talousarvion 2022 valmistelu 
- Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän osakemerkintä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut 

Oy:stä 
- Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys 
- kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2021 
- Kuntayhtymän edustus Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy:n hallituksessa 
- Lausunnon antaminen Työterveys Wellamo Oy:n tytäryhtiön perustamisesta 
- edustajien nimeäminen Salpaus-palvelut Oy:n yhtiökokoukseen ja yhtiön hallitukseen  
- opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle 2021 
- sisäinen tarkastus 2020 opiskelijapalautejärjestelmästä (ent. amispalaute), tulokset ja 

jatkotoimenpide-ehdotukset 
- työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotto 1.7.2021 lukien 
- ruokajakelun aloittaminen maksuttomaan ateriaan oikeutetuille perustutkinto-opiskelijoille 

etäopetuksen aikana (korona) 
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- Englanninkielisen ammatillisen osaamisen varmistaminen ja tarjonta Koulutuskeskus 
Salpauksessa 

- Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudella 1.8.2020 – 
31.7.2022, uusien opiskelijajäsenten nimeäminen 16.8.2021 alkaen 

- Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen toimikaudelle 1.1.2020 - 
31.12.2021, uuden varajäsenen nimeäminen 30.8.2021 alkaen 

- Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen 
toimikaudelle 1.1.2020 - 31.12.2021, uusien jäsenten ja varajäsenten nimeäminen 
30.8.2021 alkaen 

 
Koulutuksen järjestämislupa ja rahoitus (OKM) 
- Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2021 valtionosuusrahoituksen suorite- ja rahoituspäätös 
- varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja kolmannen 

lisätalousarvion perusteella koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin 
myönnettävän lisärahoituksen hakeminen 

- opetus- ja kulttuuriministeriön varainhoitovuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä 
myöntämän rahoituksen hakeminen 

 
Koulutusalojen, opetuksen kehittämisen sekä ohjaus- ja tukipalvelujen esittelyt  
- yritys- ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpauksessa 
 
Henkilöstöasiat 
- Salpauksen Syke-henkilöstökyselyn tulokset 
- Paikallisneuvottelu kertapalkkion maksamisesta opetushenkilöstölle koronan aiheuttaman 

lisääntyneen työpaineen perusteella 
- Erityisopettajien virkojen perustaminen 
- Oikaisuvaatimuksen käsittely (2) 
 
Hankinta-asiat 
- tietoliikennepalveluiden hankinta 
- Microsoft EES -sopimus kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2024 
- tietokoneiden, näyttöjen ja IT-pientarvikkeiden sekä laitevaihtoihin liittyvien palveluiden 

hankinta 
 
Kiinteistöasiat 
- Vipusenkatu 3-5, Lahti, siivouspalveluiden hankinta 
- Vipusenkatu 5 F, Lahti, peruskorjaushankkeen käynnistäminen 
- Vipusenkatu 5 A, Lahti, urakoitsijoiden valinta 
- Ståhlberginkatu 6, sähköalan koulutuksen oppimisympäristön muutostyöt 
- Svinhufvudinkatu 2 A-B, Lahti, kiinteistön myynti  
- Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti, tontin maaperän puhdistus, kustannusvastuiden selvittäminen 
- Kiinteistöpalvelut, puitesopimusurakoitsijoiden valinta vuosille 2022-2023 ja optio vuosille 

2024-2025, puitesopimustehtävät jaetaan seuraaviin osiin:  
o Rakennustyöt  
o LVV-asennustyöt  
o IV-asennustyöt  
o IV-nuohous ja -säätötyöt sekä suodattimien hankinta  
o Sähkötyöt  
o Lukitustyöt  
o Haitta-ainepurkutyöt  
o Viherrakennustyöt  
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1.1.5 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2022 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 

 
Korona ei heikentänyt kuntayhtymän taloutta lyhyellä aikavälillä – päinvastoin. 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 2024 asti. Vuodelle 2022 odotetaan tulevan 
hakuun vastaavaa rahoitusta, mutta vuodesta 2023 eteenpäin lisärahoituksesta ei ole tietoa.  
  
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. Myös toimintakulujen kasvua 
on kyetty hillitsemään, osin koronatilanteen tukemana. 
 
Salpauksen talouden tasapainoon vaikutti ja vaikuttaa merkittävästi opetus- ja 
kulttuuriministeriön vuosittaiset päätökset tavoitteellisista opiskelijavuosista ja sen kautta 
määräytyvästä perusrahoituksesta (70 % valtionosuusrahoituksesta). Lisäksi Salpauksen tulee 
onnistua uuden ammatillisen koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että vuoden 2021 rahoitukseen vaikuttivat vuoden 2019 tulokset.  
 
Vuodelle 2022 saatu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 5924 laski viime vuoden vastaavasta 
peräti -304:llä (-5 %). Perusrahoitus pienenee näin -1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. 
Valtionosuusrahoituksen kokonaisvähennys edellisvuodesta tulosperusteiset rahoitusosat 
mukaan luettuna on yhteensä -1 miljoona euroa. Talousarvioon 2022, jossa oli otettu huomioon 
toteutunut indeksitarkistus, verraten rahoitus pienenee -1,9 miljoonaa euroa.  
 
Vuonna 2021 opiskelijavuosien käyttö valtakunnallisesti ylittyi 4 prosenttia samalla, kun 
Salpauksen toteuma oli lähes tavoitteen mukainen (-54 opiskelijavuotta, -1 %). Matematiikka oli 
yksinkertainen, kun ministeriö jakoi opiskelijavuosia ja rahaa vuodelle 2022. Opiskelijavuosien 
tarve ja käyttö tulee myös tänä vuonna valtakunnallisesti ylittämään eduskunnan valtion 
talousarviossa päättämän tason. Myös Salpaus tulee alkaneena vuonna olemaan ylittäjien 
joukossa, mikä tarkoittaa opetuspalveluiden tuottamista osin ilman rahoitusta.  
  
Vuosi 2021 päättyi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvissä tunnelmissa. Kuntayhtymän 
talous on onnistuttu pitämään tasapainossa edellisten hallituskausien raskaista 
rahoitusleikkauksista huolimatta, jolloin kuntayhtymältä leikattiin -30 prosenttia eli -20 
miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Kuluvalla hallituskaudella rahoitus on kasvanut 
määräaikaisista valtionosuusrahoituksen korotuksista johtuen. 
 
Alkavan vuoden 2022 rahoituspäätös oli Salpauksen ja alueen tarpeiden näkökulmasta 
pettymys. Sen mukaisesti Salpauksen ensikertainen opiskelijavuosipäätös laski vuoden 2018 
tasolle samoin, kun useiden muidenkin koulutuksen järjestäjien, vaikka saavutimme vuonna 
2021 lähes tavoitteen ja vähintään tämän toteutuneen tason tarve on alueella edelleen 
ilmeinen. Tämä haastaa meidän kaikki toiminnot aivan uudella tavalla, jotta pystymme 
palvelemaan alueen työelämää ja opiskelijoita niukkenevista resursseista huolimatta. Tässä ja 
koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä hyvä yhteistyö päivitetyn strategian mukaisesti 
oman henkilöstön, työelämän ja erilaisten verkostokumppaneiden kanssa on keskeistä.  
 
On erinomaisen tärkeää, että taseen ylijäämiä on pystytty kasvattamaan Koulutuskeskus 
Salpaus -kuntayhtymän aikana vuosina 2015–2021. Kuntayhtymän tase on vahva. Tätä taseessa 
ja kassassa olevaa pelivaraa tulemme nyt käyttämään. Yhtä vuotta olennaisempaa on jatko; 
Miten eduskunnan määrittelemä opiskelijavuosien kokonaistaso Suomessa vastaa tarvetta, vai 
tuleeko aliresursoinnista tätä kautta uusi rahoitusleikkuri? 
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1.1.6 Henkilöstö  

 
Vuoden 2021 myötä jatkunut poikkeustilanne koronapandemiasta johtuen on tuonut 
kuntayhtymän toimintaan ja henkilöstön työhön uudenlaisia haasteita, jonka myös opetus- ja 
kulttuuriministeriö on huomioinut. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on tuettu usealla 
määräaikaisella lisärahoituserällä, joista Salpaus on saanut kokoonsa ja toimintaansa nähden 
hyvän osuuden. Panostuksia opetus- ja ohjaushenkilöstöön on määrätietoisesti tehty vuodesta 
2019 alkaen. Samanaikaisesti Salpauksen henkilöstörakenteesta johtuva luontainen vaihtuvuus 
hillitsee henkilöstöresurssien kasvua merkittävästi. Kevään 2021 aikana toteutettiin erityisesti 
opetus- ja koulutustoiminnan henkilöstöä käsittävä mittava henkilöstösuunnittelukierros. 
Henkilöstösuunnittelun tavoitteena oli tarkastella henkilöstön nykyrakennetta ja tulevaisuuden 
näkymää henkilöstötarpeesta vuosien 2021–2024 aikaikkunassa. Tarkastelun myötä 
tunnistettiin mahdollisuudet kohdentaa käytössä olevaa määräaikaista lisärahoitusta opetus-, 
ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstön vahvistamiseksi.  
 
Salpauksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemaa ja saamaa lisärahoitusta on vuoden 2021 
aikana kohdennettu suunnitelmallisesti siten, että osa lisärahoituksella toteutettavista 
rekrytoinneista oli mahdollista toteuttaa vakituisina rekrytointeina, kun huomioidaan 
luontainen henkilöstön vaihtuvuus. Tämän myötä oli mahdollista tarjota houkuttelevia avoimia 
tehtäviä työvoiman saatavuuden alati kiristyessä ja kilpailun osaavasta työvoimasta kasvaessa. 
Muilta osin mahdolliset lisäpanostukset toteutettiin rahoituksen keston mukaan 
määräaikaisesti. Näillä toimenpiteillä pyrimme edelleen kasvattamaan opetus- ja 
ohjaushenkilöstön resursseja, mutta samalla mahdollistaen hallinnan hetkellisesti kohoavien 
henkilöstökustannusten tasaamiseksi lisärahoituksen päättyessä. 
 
Määräaikaista lisärahoitusta on kokonaisuudessaan saatu noin 8,3 miljoonaa euroa. Tämän 
myötä vuoden 2021 puolivälissä toteutettiin poikkeuksellinen henkilöstön rekrytointikampanja. 
Vuoden toisen neljänneksen aikana uusia lisärahoituksilla toteutettuja palkkauksia toteutettiin 
kaikkiaan noin 56 kappaletta. Kokonaisuudessaan erilaisia palkkauspäätöksiä toteutettiin 
pelkästään huhti-kesäkuun aikana 184 kappaletta. Toteutetuilla rekrytoinneilla on tavoitteena 
nostaa Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön resurssia hallitusti noin 50–60 
henkilötyövuodella vuositasolla vuosille 2022–2023. Vuoden 2021 osalta tehtyjen panostusten 
vaikutus oli lopulta noin 45 henkilötyövuotta. Laaditun henkilöstösuunnitelman mukaisesti 
henkilöstöresurssit palautuvat vuoden 2021 alun tasolle arviolta 2024 vuoden loppuun 
mennessä. Kokonaisuudessaan tehdyt henkilöstöpanostukset tarkoittavat noin 150 
henkilötyövuoden ja arviolta noin 8,8 miljoonan euron kokonaispanostusta vuosien 2021–2024 
aikana. Henkilöstön luontainen vaihtuvuus kuitenkin aiheuttaa sen, että panostukset eivät näy 
henkilöstökulujen kasvuna täysimääräisesti. 
 
Vuosi 2021 oli maailmanlaajuisen koronapandemian näkökulmasta täysimittainen 
poikkeusvuosi. Henkilöstö on työskennellyt merkittävissä määrin etätyössä ja vastaavasti 
opetuksen toteuttamista on osin jouduttu siirtämään etäopetukseksi. Vuoden 2020 aikana 
saadut kokemukset sekä osaamisen kehittyminen on kuitenkin tukenut henkilöstön valmiuksia 
ja osaamista toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa.  
 
Poikkeustilanteen aiheuttama epävarmuus vaikutti erityisesti Koulutuskeskus Salpauksen 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimus (TS) henkilöstöön. Oppilaitosten sulkemisen uhka kevään 2021 osalta aiheutti 
tarpeen neuvotella mahdollisista lomautuksista kuntayhtymän kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 
soveltamisen piiriin kuuluvaa henkilöstöä koskien. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin kevään 
myötä pitkäkestoisesti, mutta lomautuksiin ei lopulta ollut tarvetta.  
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Salpauksen pitkäjänteinen toiminta edellyttää myös toimintojen sopeuttamista tilanteissa, 
joissa eri muutostarpeet vaikuttavat toiminnan tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen. 
Koulutuskeskus Salpauksessa käynnistettiin edellä kuvatun koronapandemiasta johtuneiden 
neuvotteluiden lisäksi vuoden 2020 loppupuolella myös muita yhteistoimintaneuvotteluja, jotka 
kohdistuvat kolmeen eri koko kokonaisuuteen. Kaksi neuvotteluista päättyi joulukuussa 2020 ja 
yksi jatkui vuoden 2021 puolelle. Vuoden 2021 puolelle jatkunut neuvottelu koski 
Koulutuskeskus Salpauksen auto- ja logistiikka-alan kuljettajakoulutuksen 
opetushenkilöstöä, jossa neuvoteltavana oli ammatillisen koulutuksen rahoituslain 
muutosten, opiskelijamäärien laskusuuntaisen kehityksen sekä toiminnan toteuttamisessa 
tarvittavien muutosten vaikutukset alan henkilöstöön. Yhteistoimintaneuvottelun 
lopputulemana irtisanomisuhan alle joutui kolme henkilöä. 
 
Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuoden 2021 osalta kiinnittyivät pitkälti 
koronaviruksesta johtuneiden muutosten hallintaan sekä määräaikaisen lisärahoituksen käytön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös päivitetyn strategian toteuttaminen saatettiin käyntiin 
esihenkilöitä ja koko henkilöstöä osallistaen.  
 
Painopisteitä vuonna 2021 ovat erityisesti olleet: 
- Salpauksen päivitetyn strategian käynnistäminen, 
- opetus- ja koulutushenkilöstön resurssien vahvistaminen määräaikaisen lisärahoituksen 

turvin sekä 
- poikkeusajan edellyttämien muutosten hallinta. 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön määrä oli 31.12.2021 yhteensä 
664 henkilöä ja henkilötyövuosia kertyi kaikkiaan noin 667. Tarkempi henkilöstömääräselvitys 
sekä henkilöstökulut on esitetty kohdassa 4.6.1.  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä laaditaan vuodelta 2021 erillinen Henkilöstökertomus, 
joka valmistuu sähköisenä julkaisuna helmikuussa 2021 ja julkaistaan kuntayhtymän www-
sivuilla. Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja 
henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta sekä kuntayhtymästä työnantajana. 
 

1.1.7 Kestävä tulevaisuus 
 
Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuuden edistäminen ovat olennainen osa Koulutuskeskus 
Salpaus -kuntayhtymän opetus- ja koulutustoimintaa ja kuntayhtymän koko toimintakulttuuria. 
Vuonna 2021 aloitettiin Salpauksen matka kohti vastuullisen ja kestävän ammatillisen 
koulutuksen tiekarttaa. Aloimme tehdä näkyväksi kaikkia niitä toimia, joilla jo nyt edistämme 
kestävää kehitystä eri puolilla organisaatiota, mutta tunnistamme myös niitä, joihin on syytä 
kiinnittää huomiota. 
 
Kestävän kehityksen ja ympäristövastuun toiminnalliset tavoitteet ja vaikuttavuus kohdistuvat 
sekä opetus- ja koulutustoimintaan että johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalveluihin, ja sitä 
kautta alueelliseen kehittymiseen ja koko yhteiskuntaan.  
 
Kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastovastuullinen toiminta ovat osa ammatillisen 
koulutuksen arvoperustaa. Ammatilliset opinnot lisäävät opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota 
toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Opiskelijoilla tulee olla omalla alallaan 
vahva kestävän kehityksen osaaminen ja sitoutuminen vietäväksi työelämään. Päämääränä on 
kouluttaa ammattilaisia, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen 
näkökulma on sisällytetty kaikkiin ammatillisiin tutkinnonperusteisiin ja vaikuttaa siten kaikkeen 
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Salpauksessa toteutettavaan opetukseen. Vuonna 2021 Asikkalan ympäristöalan opettajien 
johdolla on uudistettu yhteisten tutkinnon osien pakollista Kestävän kehityksen kurssin (1 osp) 
sisältöä ja toteutusta, samoin kuin työstetty Ilmastovastuullinen toiminta – valinnaista 
tutkinnon osaa (15 osp) tarjottavaksi kaikille Salpauksen opiskelijoille.  
 
Kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tavoitteet huomioidaan myös kuntayhtymän muussa 
toiminnassa, muun muassa ravintolapalveluissa, hankintojen suunnittelussa sekä 
energiansäästötavoitteissa.  
 
Kestävän kehityksen työryhmä aloitti toimintansa vuonna 2018. Työryhmän tehtävä on tuoda 
näkyvämmäksi nykyisiä toimintatapoja sekä koordinoida käytännön toimenpiteitä kestävän 
kehityksen edistämiseksi. Työryhmän kokoonpano on moniammatillinen siten, että eri 
ammattiryhmät ja kampusalueet ovat edustettuina työryhmässä. Vuonna 2021 työryhmään 
saatiin kaksi ympäristöalan perustutkintoa suorittavaa opiskelijajäsentä. Opiskelijajäsenyyttä 
tullaan jatkossa myös kehittämään. Salpaus osallistui seudulliseen ympäristöviikkoon, joka 
sisälsi Tuoksuton Salpaus -kampanjan ja esittelypisteen Lahden kauppatorilla. Lisäksi 
toimintavuoden eritysteema oli kiusaamisen ennaltaehkäisy, jota tuotiin esille Salpauksen eri 
some-kanavilla vuoden mittaan. 
 
Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 – vuosi näkyi Salpauksen toiminnassa monella 
tavalla. Kenties näkyvimpänä toimintana oli sähköautomaatioalan Haavi-Heikki -projekti, johon 
osallistui useampi Salpauksen opetusala. Haavi-Heikki on mikromuovia vesistöstä suodattava 
laitteisto, joka toimii uusiutuvalla energialla eli tuuli- ja aurinkovoimalla. Yhteistyökumppaneita 
olivat Helsingin yliopisto ja Lahden ympäristöpalvelut sekä Hollolan Sähköautomatiikka Oy, 
Parok Oy ja Liukkosen Pultti Oy. YLE uutisoi laitteiston koekäytön Länsi-Hennalan 
hulevesialtaalla. Uutisvideota on katsottu YLE Areenassa noin 250 000 kertaa. Useita 
suunniteltuja tapahtumia, mm. Villi ja Luomu – päijäthämäläinen lähiruokakatu -tapahtuma 
jouduttiin valitettavasti perumaan koronatilanteen vuoksi.  
 
Tiekartta kohti vastuullista ja kestävää ammatillista koulutusta -kehittämistyö aloitettiin osana 
Vertaansa vailla –hanketta, joka saa rahoitusta Opetushallituksen Oikeus osata –ohjelmasta. 
Osana hanketta on järjestetty erilaisia työpajoja henkilöstölle, opiskelijoille ja kansallisesti. 
Lisäksi kestävästä kehityksestä ja erityisesti ympäristönäkökulmasta kyselyitä esihenkilöille ja 
koko henkilöstölle. Työhön ovat osallistuneet myös kaksi ympäristöalan opiskelijaa, jotka ovat 
olleet työelämässä oppimisen jaksolla Salpauksen kehittämispalveluissa. Tämän lisäksi Salpaus 
on jäsenenä FinnNet- ja Network of Networks –oppilaitosverkostoissa, mitkä tuovat kansallista 
ja kansainvälistä ulottuvuutta ympäristöllisen kestävyyden kehittämiseen.  
 
Salpauksella on käytössä CRnet Kestävän Kehityksen Tietopankki. Palvelu on käytössä 
Salpauksen opiskelijoille ja henkilöstölle. Palvelun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta 
vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä ja ottaa niitä huomioon niin opetuksessa, 
työskentelyssä kuin kaikessa toiminnassamme. Palvelusta voi tilata uutiskirjeitä myös suoraan 
omaan sähköpostiin. Uutiset käsittelevät päivän ajankohtaisia teemoja Suomesta ja ulkomailta. 
Kaikki uutiskirjeiden uutiset siirretään tietopankkiin tunnin kuluttua uutisten julkaisusta. 
 
Opetus- ja koulutustoiminnassa huomioidaan erityisesti opiskelijoiden tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus sekä kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy. Sosiaalisen kestävyyden edistäminen ja 
vastuullisuus näkyvät Salpauksessa myös siinä, että opiskelijoita kannustetaan osallistumaan 
erilaiseen yhteisölliseen toimintaan. Salpauksen opiskelijatoiminnan koordinaattori edistää 
kampustutor-toimintaa ja nuoriso- ja yhteisöalan opiskelijat osana omia opintojaan ideoivat ja 
toteuttavat erilaisia yhteisöllisyyttä lisääviä tempauksia ja tapahtumia. Olemme hankkineet 
vuonna 2021 kaikille kampuksille erilaisia liikuntavälineitä, ja opiskelijoita ja henkilöstöä 
kannustettiin aktivoitumaan ja liikkumaan myös opiskelu- ja työpäivien aikana.  
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Koulutuskeskus Salpaus on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, ja hyödyntää 
toiminnassaan energiankulutuksen seurantaohjelmaa. Energiansäästötavoitteeksi asetettiin 7,5 
% vuodelle 2025 vuoden 2016 tasosta. Salpaus on saavuttanut välitavoitteet 
energiatehokkuudelle. Vuodelle 2020 asetettiin 4 % välitavoite, mutta toteutunut säästö 
vuoden 2020 lopulla oli jo noin 6 %. Tavoite saavutettiin siis kirkkaasti. Energiatehokkuutta on 
parannettu monin eri tavoin, esimerkiksi vanhan valaistuksen uusiminen LED-valaistukseksi, 
linjasäätöventtiilien vaihtamisella ja lämmitysjärjestelmän tasapainotuksella. Koronatilanteen 
myötä monet opetusrakennukset olivat aiempaa enemmän tyhjillään. Veden-, sähkön- ja 
lämmönkulutukset pienenivät etäopetuksen ja etätyöskentelyn vaikutuksesta. 
 

 
 
Kuva Salpaus saavutti vuodelle 2020 saavutetut energiatehokkuustavoitteet.  
Lähde EnerKey 5.8.2021 
 
Salpauksen sisäilmatyöryhmä keskittyy tilojen puhtaan sisäilmaympäristön olosuhteiden 
varmistamiseen sekä sisäympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Sisäilmatyöryhmä on 
ensimmäisten koulutuskuntayhtymien joukossa Suomessa ottanut käyttöön sähköisen 
pilvialustan olosuhdehaittojen käsittelyä ja toimenpiteiden seurantaa varten. Työryhmä toimii 
myös tiiviissä yhteistyössä henkilöstön sekä opiskelijoiden terveydenhuollon kanssa. 
 
Salpauksen ravintolapalvelut noudattavat kilpailutuksissaan sovittuja toimintaperiaatteita. 
Elintarvikkeet pitää pakata uudelleen käytettäviin, kierrätettäviin ja polttamalla hävitettäviin 
pakkauksiin. Ruokahävikkiä vähennetään eri toimenpitein, ja suositaan lisäksi kotimaisia ja 
lähellä tuotettuja raaka-aineita. 
 
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin ja ympäristövastuun vahvistamiseksi kuntayhtymän 
prosesseja arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti. Käytössä olevien toimitilojen 
vähentäminen on suurin yksittäinen hiilijalanjälkeä pienentävä toimenpidekokonaisuus. 
Kuntayhtymä on vähentänyt käytössä olevien toimitilojensa määrää vuosina 2013-2021 yli -40 
prosenttia. Lisäksi vihreä rakentaminen, ekologisuus ja tilojen monikäyttöisyys ovat 
kuntayhtymän kiinteistöpalveluissa suunnittelun kulmakiviä.  Kiinteistönpidossa painopisteinä 
ovat muun muassa toimitilojen energiatehokkuuden ja muunneltavuuden edelleen 
parantaminen uudis- ja korjausrakentamisen toteutuksessa. Suunnittelussa huomioidaan tilojen 
monikäyttöisyys, ympäristöystävälliset materiaalit sekä energiatehokkaat ratkaisut, joilla 
pyritään vähentämään toimitilojen energiankulutusta. Ympäristötekijät otetaan jatkuvasti 
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huomioon siivouksessa ympäristöystävällisten ainevalintojen kautta ja jätehuollossa lajittelua 
kehittämällä.  
 
Pihasuunnittelussa huomioidaan valmius autojen sähkölatauspisteille kiinteistöjen lähiaikojen 
rakennushankkeiden yhteydessä toteuttamalla siihen tarvittavia sähkökeskus- ja 
kaapelointitöitä. Salpauksessa selvitetään muun muassa mahdollisuuksia lisätä 
työmatkapyöräilyä tulevina vuosina sekä myös joukkoliikenteen käyttöä työsuhdematkalipun 
avulla.  
 
Koronaepidemian poikkeusajalta saatuja tilankäytön kokemuksia tullaan käyttämään hyväksi 
monipistetyön kehittämisessä ja sitä kautta Salpauksessa tehtävien normaaliajan etätöiden 
kehittämisessä ja lisäämisessä jatkossa. Tällä on vaikutusta myös tarvittavaan toimitilojen 
määrään. 
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1.2 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2021 
 
1.2.1 Ammatillisen koulutuksen järjestäminen 

 
Riskienhallinnan näkökulmasta keskeistä on onnistua henkilöstöresurssien ja -osaamisen 
oikeassa kohdentamisessa. Tärkeää on taata opiskelijoille laadukas opetus ja riittävät 
tukitoimenpiteet sekä varmistaa työelämän palvelutehtävän toteutuminen ja Salpauksen 
strategiset linjaukset palveluorganisaationa toimimisessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstön 
osaaminen tulee varmistaa mm. riittävällä kouluttamisella, mutta myös samalla tarkastella, että 
kunkin oma asiantuntijuus tulee hyödynnettyä mahdollisimman oikeissa työtehtävissä. Näin 
toimien varmistetaan rahoituksen opiskelijavuosituotto sekä tutkintojen laadullinen ja 
määrällinen toteutuma riittävällä tasolla. Vuoden 2021 tuloksilla on merkitystä myös vuoden 
2023 rahoituksen muodostumiseen.  
 
Salpauksessa on kohdennettu opetus- ja koulutustoimintaan kolme sisäistä tarkastusta vuosina 
2019–2021 (Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma -prosessin oikeellisuus ja 
sujuvuus 2019, Opiskelijapalautteen keräämiseen liittyvät käytänteet Salpauksessa 2020 sekä 
Osaamisen arviointi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2021). 
Näin varmistettiin toiminnan laatua, mahdollisten riskitekijöiden minimoimista, koulutuksen 
järjestäjiä koskevien lakien velvoitteiden täysimääräistä toteutumista sekä opiskelijoiden 
oikeusturvan takaamista. Vuodelle 2022 sisäinen tarkastus on suunniteltu kohdennettavan 
tutkintokohtaisten toteutusten toimenpiteiden kehittämiseen mm. vaikuttavuusmittareiden 
tarkastelun avulla.  
 
Salpauksessa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista on tuettu mm. hankkeiden kautta sekä 
opetustoimen lähiesimiesten ja henkilöstön erilaisilla koulutuksilla. Sisäistä koulutusta on 
suunnattu esiin tulleiden tarpeiden mukaan vastaamaan toimintakentälle tulleisiin muutoksiin 
ja haasteisiin. 
 
Alueellisen yhteistyön ja työelämän palvelemiseksi Salpaus organisoi työelämäpalvelutehtävät 
uudelleen vuoden 2021 alussa. Alueellista vaikuttavuutta ja perustehtävän toteutumista on 
varmistettu mm. tiiviillä yhteistyöllä omistajakuntien ja niiden työllisyys- ja elinvoimayksiköiden 
sekä muiden alueen koulutuksenjärjestäjien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vastata osaavan 
työvoiman saatavuuteen ja tarjonnan oikeaan kohdentumiseen nuorille sekä aikuisille, joita tällä 
hetkellä Salpauksen opiskelijoista on jo yli kaksi kolmasosaa.  
 
Alueellista vaikuttavuutta tukevat myös työllisyyden kuntakokeilu, jossa Salpauksella on 
alueellisena kouluttajana tärkeä rooli. Yhteistyötä tehdään myös muiden koulutuksen 
järjestäjien kanssa eri koulutusasteilla (esim. LAB ammattikorkeakoulu). Lahden kaupungin 
kanssa etenee Yritys Hunter -hanke, jossa luodaan uutta alueellista yhteistyömallia, jossa 
synnytetään oppilaitoksille uusia yrityskontakteja ja tuetaan alueen opiskelijoiden ja 
vastavalmistuneiden (LAB, LUT, Salpaus) sijoittumista alueen yrityksiin. 
 
Salpaus on myös alueella suurin ammatillisen valmentavan koulutuksen (VALMA) toimija. 
Oppivelvollisuuden laajentaminen toi esiin, että alueelle tarvitaan lisää ko. opiskelupaikkoja. 
Vaativan erityisen tuen yhteistyö Kiipulan ammattiopiston kanssa on tiivistynyt entisestään. 
Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on yhä enemmän ja näihin Salpaus on varautunut mm. 
erityisopetuksen, opinto-ohjaajien sekä opiskeluhuoltopalveluiden kehittämisellä ja tuen 
tarjonnan lisäämisellä. Edellä kuvatuissa asioissa onnistumisen varmistaminen on myös osa 
hyvin toteutettua opetustoimen riskienhallintaa. 

  



Hallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2021 
 

22 (125)  

 
1.2.2 Johtaminen ja hallinnon järjestäminen 

 
Kuntayhtymän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio määräytyy perussopimuksen ja 
hallintosäännön mukaisesti. Kuntalain mukaisia kuntayhtymän hallintoelimiä ovat 
yhtymäkokous, tarkastuslautakunta ja yhtymähallitus. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön 
mukaisesti Koulutuskeskus Salpaukselle on kaksi työelämäneuvottelukuntaa ja Opiskelijan 
oikeusturvatoimikunta. 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa. Kuntayhtymän omistajapoliittisten 
tavoitteiden toteutumisen seuranta on yhtymähallituksen tehtävä. Yhtymähallitus käyttää 
kuntayhtymän valmistelu-, päätäntä- ja toimeenpanovaltaa sekä vastaa omistajaohjauksesta, 
seuraa omistajapoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä taloudellista kehitystä ja 
tunnuslukuja systemaattisesti. Yhtymähallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että 
kuntayhtymällä on sellainen riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintojärjestelmä, että 
hallitus voi olla tarkoituksenmukaisella laajuudella varma tavoitteiden saavuttamisesta.  
 
Kuntayhtymällä on toimitusjohtaja, joka johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän 
hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Koulutuskeskus Salpaus –oppilaitoksen toimintaa johtaa 
rehtori. Yhtymähallituksen esittelijöinä toimivat toimitusjohtaja ja rehtori oman vastuualueensa 
näkökulmasta.  
 
Kuntayhtymän ylimmällä johdolla on ensisijainen vastuu riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan 
järjestämisestä ja johtamisesta, samoin kuin kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamisesta ja 
niihin liittyvän toiminnan järjestämisestä. Sisäisellä tarkastuksella tuetaan johtoa 
valvontavelvollisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä.  
 
Kuntayhtymän johtaminen ja hallinnon järjestäminen konkretisoituu johtamisjärjestelmäksi, 
organisaatiomalliksi, säännöiksi ja toimivallaksi. Johtamisjärjestelmän kuvaus sisältää säännöt 
päivityksineen, organisaation vahvistamisen, ydinprosessien johtamis-, arviointi- ja 
kehittämisvastuut, laskentamallin vahvistamisen, vuosittaiset delegointipäätökset, arvioinnit 
järjestelmän toimivuudesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen. Lisäksi 
johtamisjärjestelmä sisältää ohjauksen tiedolla johtamiseen, tietojärjestelmiin, asiakirjoihin ja 
dokumentteihin, kuten sääntöihin, päätöksiin ja ohjeisiin.  
 
Yhtymähallitus antaa vuosittain talousarvion laadintaohjeen ja täytäntöönpano-ohjeen ja tekee 
tarvittavat delegointipäätökset (viranhaltijapäätösten tekijät, hankintavaltuudet ja tositteiden 
hyväksyjät sekä allekirjoitusoikeudet). Toimivallan delegointi jakautuu allekirjoitusoikeuksiin, 
päätöksiin viranhaltijapäätösten tekijöistä, päätöksiin hankintavaltuuksista ja tositteiden 
hyväksyjistä, hankinta- ja tilausoikeuksiin, tilaus- ja hyväksymisoikeuksiin sisäisissä 
ravintolapalveluissa sekä muihin delegointeihin kuten varahenkilöistä tehtäviin päätöksiin.  
 
Sääntöjen päivittämisen ja ajan tasalla pitämisen avulla kehitetään edelleen eri hallintoelimille 
tehtävää valmisteluprosessia sekä varmennetaan toiminnan laatu- ja hallintoprosessien 
sujuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.  
 
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta on vaiheistettu ja laadittu aikataulu 
kuntayhtymän vuosikellon avulla. Raportointia tukevat toiminta-, henkilöstö- ja 
taloussuunnittelupalaverit sekä DW-tietovaraston käyttö. Vuosittaisten TAHTO- ja 
onnistumiskeskustelujen avulla konkretisoidaan ja seurataan toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista eri organisaatiotasoilla ja yksiköissä.  
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Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön ja rahoituslain vaikutukset voimistuvat ja 
vaikuttavat yhä enemmän Salpauksen toimintaedellytysten ja johtamisen toimintakentän 
muutoksiin. Samanaikaisesti kuntayhtymän johtoryhmässä, erityisesti opetus- ja 
koulutustoiminnan johdossa, tulee tapahtumaan seuraavien vuosien aikana vaihtuvuutta. 
Osaava johtaminen tulee varmistaa muutostilanteet ennakoiden. 
 

1.2.2.1 Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Kuntayhtymän johto päättää osana strategiatyötä ja johtamistyöskentelyä, miten riskejä 
hallitaan ja miten toimintaympäristömuutoksiin vastataan ja niitä ennakoidaan. Kuntayhtymän 
johto arvioi ja kehittää strategiaprosessia systemaattisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään 
strategiassa onnistumiseen liittyviin riskeihin sekä taloudellisiin riskeihin. Sisäistä tarkastusta 
hyödynnetään riskien arvioinnin suunnittelun ja toteutuksen tukena. 
 
Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta ja strategian toteutumista kuvaamaan on määritelty 
keskeiset mittarit. Strategian 2021–2025 toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat 
mittarit on määritelty osana strategiaprosessia. Kuntayhtymän johto toteuttaa riskienhallintaa 
oleellisena osana toiminnan ja talouden suunnittelua, ydinprosessien toteuttamista, arviointia ja 
kehittämistä. Vastuu riskienhallinnan johtamisesta on kuntayhtymän johdolla. Päivittäinen 
riskienhallinta on kiinteä osa johtamista ja esimiestyötä liittyen kaikkeen toimintaan. 
 

1.2.2.2 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 
 
Sisäinen tarkastus on riippumaton toimintamuoto, jolla on raportointivastuu 
yhtymähallitukselle sekä toimitusjohtajalle ja rehtorille. Kuntayhtymän sisäisen tarkastuksen 
tehtävät on järjestetty osana toimivan johdon arviointi- ja kehittämistehtävää. Sisäisen 
tarkastuksen operatiivinen toteutus hankitaan ostopalveluna tilintarkastusyhteisöltä. Sisäisen 
tarkastuksen toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan 
kanssa. Sisäisen tarkastuksen kohteet suunnitellaan vuosittain tunnistettujen tarpeiden 
perusteella. Lähivuosina tarkastuksen kohteiksi on valittu uuden ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön säännösten toteutuminen ja toteuttaminen Salpauksessa. Sisäisellä 
tarkastuksella on nimenomaan keskitytty kohdan tämän Riskienhallinnan selonteon kohdan 
’Ammatillisen koulutuksen järjestäminen’ riskien hallintaan. 
 
Yhtymähallituksen sekä toimitusjohtajan ja rehtorin tulee seurata ja raportoida sisäisen 
tarkastuksen antamien kehityssuositusten käsittelyä ja suositusten perusteella toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuutta riskien hallinnassa ja toiminnan kehittämisessä. 
 

1.2.3 Talouden hallinta 
 
Riskienhallinta on olennainen osa toiminnan ja talouden suunnittelua. Tavoitteena on 
tasapainoisen talouden turvaaminen, jonka menestystekijöinä on tulorahoituksen turvaaminen 
ja siihen suhteutettu resurssien käyttö ja rahoituksen turvaaminen koulutuksen käyttöön.  
 
Kuntayhtymän tulorahoituksen riskit muodostuvat ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja 
rahoituslain rakenteista sekä ammatillisen koulutuksen muun tulorahoituksen vaikeasta 
ennakoitavuudesta. Nykyinen valtionosuusrahoitus painottaa toiminnan vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta. Talouden tasapainoon vaikuttaa merkittävästi opetus- ja kulttuuriministeriön 
vuosittaiset päätökset tavoitteellisista opiskelijavuosista ja sen kautta määräytyvästä 
perusrahoituksesta (70 % rahoituksesta). Lisäksi Salpauksen tulee onnistua uuden ammatillisen 
koulutuksen tulosperusteisessa rahoituksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden 
2021 rahoitukseen vaikuttivat vuoden 2019 tulokset. Rahoitusmallin peruselementit ovat 
perusrahoitus 70 % (opiskelijavuodet), suoritusrahoitus 20 % (tutkinnot ja tutkinnon osat), 
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vaikuttavuusrahoitus 10 % (työllistyminen ja jatko-opinnot sekä opiskelija- ja työelämäpalaute) 
sekä erikseen haettava strategiarahoitus.  
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymälle ja muille koulutuksenjärjestäjille myönnetään 
laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin 
rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa Salpauksen suoritteiden suhteellista 
osuutta kyseisen rahoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista Suomessa. 
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on nollasummapeli. Oman suorituskyvyn ohella rahoitukseen 
vaikuttaa muiden koulutuksenjärjestäjien tulokset.  
 
Valtionosuusrahoitus muodostuu 70 prosenttisesti opiskelijavuosista, joista opetus- ja 
kulttuuriministeriö päättää vuosittain. Uusi lainsäädäntö on ollut voimassa neljä vuotta vuoden 
2021 loppuun mennessä. Tähän mennessä Salpauksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä ja 
rahoitus on vastannut toteutuvaa opiskelijavuositasoa. Koulutuskeskus Salpaus on saanut 
vuosien 2018–2021 välisenä aikana yhteensä 175 opiskelijavuotta rahoitusta enemmän, kuin se 
on opiskelijavuosia tuottanut. Samanaikaisesti erityisesti vuonna 2021 opiskelijavuosien käyttö 
on ylittänyt valtakunnallisen kokonaistavoitteen ja rahoituksen.  
 
Vuoden 2022 suorite- ja rahoituspäätöksessä Salpauksen opiskelijavuosimäärä laski 304 
opiskelijavuodella (-5 %) johtuen salpauksen -1 prosentin alituksesta suhteessa tavoitteeseen, 
kun samanaikaisesti opiskelijavuosimäärä oli keskimäärin ylitetty 4 prosentilla. Eduskunnan 
osana valtion talousarviota vahvistama opiskelijavuosien kokonaistaso Suomessa ei riittänyt 
vuoden 2021 tarpeeseen. Tulorahoituksen riskinä tulevina vuosina on se, että alibudjetoidaanko 
valtakunnan tason rahoituksellinen kokonaistaso opiskelijavuosissa suhteessa toteutuvaan 
tasoon. Jos näin käy, muodostuu tästä menettelystä rahoitusleikkuri.  
 
Vuonna 2022 Salpauksen opiskelijavuositoteuma tulee ylittämään sen saaman rahoituksen. 
Opiskelijavuosien valtakunnallinen mitoitus ja opetus- ja kulttuuriministeriön harkintavalta 
muodostaa vaikeasti ennakoitavan kokonaisuuden. Palautuuko taso vuonna 2023 
valtakunnallisesti ja Salpauksen osalta on keskeinen kysymys ja riski. Rahoituksen ennakoitavuus 
on myös heikentynyt aiemmasta. Tämä on keskeinen taloudellinen riski. 
 
Hallitusohjelman tulevaisuusinvestointirahoituksen kautta saatujen määräaikaisten 
harkinnanvaraisen valtionosuuksien korotusten kautta rahoitettujen lisärekrytointien hallittu 
alasajo vuoden 2024 lopussa vaatii toiminnan, henkilöstöresurssien ja talouden hallinnan 
edelleen kehittämistä. Lisäksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuusnäkymät 
vaativat strategista ja etupainotteista suunnittelua ja varautumista sekä ohjausmenetelmien 
kehittämistä painottaen yhä vaikeammin ennakoitavien ja pienemmistä puroista koostuvien 
jatkuvaan aikuisille kohdistuvaan opiskelijahakuun. Jo vuonna 2021 aloittavista opiskelijoista 2/3 
tuli muun kuin peruskoulun päättävien yhteishaun kautta. Opiskelijoista ainoastaan 1/3 on alle 
19-vuotiaita, ja yli 25-vuotiaita jo puolet. 
 
Talouden ennakoinnin vaikeutuminen ja Salpauksen palveluiden ja asiakasprofiilin muutos 
edellyttää kuntayhtymän onnistunutta talouden hallintaa myös jatkossa. Osaavan 
taloushallinnon henkilöstön määrä tulee turvata ja vaihtuvuutta ennakoida. Vuonna 2022 tulee 
toteuttaa korvausrekrytointeja toteutuneiden ja tulevien henkilöstövaihdoksien korvaamiseksi. 
Samalla toiminnan, henkilöstön ja sitä kautta talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä tulee 
kehittää edelleen kasvavia tarpeita kuunnellen. 
 
Kuntayhtymän rahoitus-, maksuliikenne- ja sijoitustoiminta hoidetaan riskejä halliten. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää 
antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Lainan ottamisesta ja muusta sijoitustoiminnasta 
päättää yhtymähallitus. Päätökset lainojen ottamisesta tehdään eri rahoittajien kilpailuttamisen 
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jälkeen. Korkoriskin hallinnassa on käytetty korkosuojausta osalle suunnitellusta 
lainapääomasta. 
 
Kuntayhtymässä sijoitusriskit hallitaan Lahden kaupunkikonsernin konserniohjeiden mukaisesti 
käyttämällä pääomaa turvaavia sijoitusinstrumentteja eikä yritysriskiä oteta. Tämä estää 
rahastojen käytön kassanhallinnan instrumenttina. Kassavaroja ei myöskään talleteta yhteen 
rahalaitokseen kuin enintään 50 % talletushetken kassavaroista, mutta talletusaikana em. osuus 
voi väliaikaisesti ylittyä. Käyttämällä kuntayhtymän kaikkien maksuliikepankkien tilejä sekä 
käytettävissä olevia muita suomalaisten pankkien talletusmahdollisuuksia, saadaan kassavarat 
hajautettua pääosin negatiivisen koron ulottumattomiin. Kassavarojen lyhytaikaisesta 
tallettamisesta päättää toimitusjohtaja raportoiden niistä hallitukselle. 
 
Kuntayhtymän maksuvalmiuteen liittyvien riskien hallintaa tukee reaaliaikainen taloushallinnon 
järjestelmä. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi vastuuyksiköiden on noudatettava tarvittaessa 
yhtymähallituksen ja toimitusjohtajan antamia ohjeita mm. menojen jaksottamisessa. Tällä 
hetkellä tilanne ei ole vaatinut tätä ohjausta. Johtoryhmä antaa luvat talousarviossa olevien 
investointien toteutukseen, mikä tukee investointien tarveharkinnan lisäksi myös tarvittavilta 
osin maksuvalmiuden hallintaa. 
 
Kuntayhtymän pankkilainojen korkoriskin hallintaan on vuonna 2013 otettu (hallitus 158 § 
26.8.2013) kynnyksellinen koronvaihtosopimus, joka on tehty kuntayhtymän lainasalkun 
korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 8 miljoonan 
euron pääoma osalta kymmeneksi vuodeksi. Kuntayhtymän toteutuvan lainakannan loppuosan 
korko määräytyy markkinakorkojen mukaan. Koronvaihtosopimuksella kuntayhtymän 
lainasalkun korko on 8 miljoonaan euron osalta muutettu kiinteäksi 2,55 prosentin koroksi 6 
kuukauden euriborin ollessa korkeintaan 5 %. Koron ollessa yli 5 % kuntayhtymän maksama 
korko on 6 kuukauden euribor-korko vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Koronvaihtosopimuksella kiinteäksi muutettu korko ei sisällä varsinaisten lainojen marginaalia. 
Korkotarkastelu tehdään aina korkojaksoittain 6 kuukauden välien. Koronvaihtosopimus alkoi 
27.12.2016 ja erääntyy 28.12.2026. 
 
Saatavien perintää hoitaa Lowell Oy, hallitus käsittelee luottotappiot vuosittain. Toimitusjohtaja 
päättää tarvittaessa alle 30 euron saatavien perinnän lopettamisesta. 
 
Toimitilaohjelman toteuttaminen on keskittänyt Salpauksen toiminnan kolmen kunnan (Lahti, 
Heinola, Asikkala) alueelle viiteen toimipisteeseen (Lahdessa kolme: keskustan kampus, 
Vipusenkatu ja Jokimaa). Tavoitteena on ollut vähentää Salpauksen käytössä olevia tiloja noin 
40 prosenttia noin 100 000 neliöön vuoteen 2023 mennessä. Toimitilaohjelma on toteutunut 
odotettua paremmin ja on kiinteistöjen taloudellisen riskin näkökulmasta hyvin hallinnassa. 
 

1.2.3.1 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
 
Investointien käynnistämisen toimintatavat ja prosessit on määritelty ja ohjeistettu. 
Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee irtaimistoinvestoinnit ja antaa investointien toteutusluvat. 
Hankintaprosessi on mallinnettu ja ohjeistettu. Kuntayhtymä hyödyntää yhteishankintoja 
laajasti. 
 
Kiinteän omaisuuden hankinnasta päättää yhtymähallitus. Rakennushankkeet toteutetaan 
talousarviossa hyväksyttyjen hankintaohjelmien mukaisesti seuraavasti: Yhtymähallitus 
hyväksyy 300 000 euroa ylittävien hankkeiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset, muiden 
hankkeiden suunnitelmat ja urakkatarjoukset hyväksyy toimitusjohtaja. 
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Kiinteistöjen hallintajärjestelmä on osa kuntayhtymän suunnittelu- ja toimintajärjestelmää. 
Perustoiminnan talouden hallinnassa on tärkeässä roolissa toimitilojen käytön tehostaminen ja 
tiloista luopuminen.  
 
Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä 
talousarviolainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuutuksista ja vakuutusasiakirjoista 
pidetään luetteloita. Kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen tasearvot määritellään 
käyttöomaisuuskirjanpidon avulla. Tarvittavia kiinteistöjen arvojen alaskirjauksia on tehty. 
Kiinteistömassan arvo kokonaisuudessaan turvataan vakuutusyhtiön kanssa solmitulla 
täysarvovakuutuksella. Kiinteistöpalvelut ylläpitävät tietoja kiinteistöjen kaupoista, kiinteistöjen 
saannon lainhuudatuksista, kiinnityksistä ja vuokraoikeuksien siirroista sekä huolehtivat 
kiinteistöjen markkinahintojen seurannasta. 
 
Käyttöomaisuuden myynnistä päättää yhtymähallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja 
osuuksien myynnissä yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja 
viranhaltijoille. Irtaimen käytöstä poistetun omaisuuden myyntiluvan antaa toimitusjohtaja ja 
myyntikanavana käytetään julkista nettipohjaista huutokauppaa, joka mahdollistaa omaisuuden 
aidon julkisen myynnin. Kuntayhtymän Talouspalvelut vastaa käyttöomaisuuskirjanpidon 
ylläpidosta ja neuvonnasta sekä ylläpitävät intranetissä käyttöomaisuuden luettelointiohjetta. 
 

1.2.3.2 Sopimustoiminta 
 
Dynasty-asianhallintajärjestelmä sisältää toiminnot kokous-, asian-, viranhaltijapäätösten, 
sopimusten ja dokumenttien hallintaan.  
 
Lisäksi PTC Services Oy:n kanssa on allekirjoitettu sopimus 1.9.2017 hankintajuridisten 
asiantuntijapalveluiden käytöstä, joka tukee kuntayhtymän toimintaa tarpeen mukaan.  
 
Kuntayhtymän hankintaohjeistuksen mukaisesti hankinnat kilpailutetaan sähköisellä 
kilpailutusjärjestelmä Cloudialla, jonne kilpailutusasiakirjat tallentuvat. Hankintaan liittyvä 
hankintapäätös sekä hankintasopimus viedään Dynastyn sopimushallintaan. Vahvaan 
tunnistautumiseen pohjautuvan sähköisen allekirjoittamisen käyttöönoton myötä 
hankintasopimukset on mahdollista laatia ja sähköisesti allekirjoittaa Dynastyn 
sopimushallinnan kautta. Hankintalain mukaisesti kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä (yli 
60 000 euroa) hankinnoista tulee tehdä sopimus.  
 
Dynasty-sopimushallinnan järjestelmän avulla seurataan sopimusmääriä sopimustyypeittäin. 
Sopimushallinnasta kerätään vuosittain sopimusmääräraportti tilinpäätöskirjaa varten. 
Sopimusten seurannan tukena on käytössä sopimushallinnan hälytystoiminto. Hälytystoiminnon 
avulla seurataan sopimusten voimassaolo- ja päättymisaikoja. Hälytys ohjautuu sopimuksesta 
vastuuhenkilölle, sopimusneuvottelijalle ja laatijalle. 
 

1.2.4 Henkilöriskien hallinta 
 
Toimivalta henkilöstöasioissa on määritelty hallintosäännössä sekä henkilöstöasioiden ja  
-prosessien toimintaohjeissa. Henkilöriskien hallinta sisältää yksilöihin liittyvien ja työyhteisöön 
liittyvien riskien lisäksi toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen. Keskeiset tekijät 
henkilöstöriskien hallinnassa ovat toiminnan tarpeista lähtevä osaamisen varmistaminen, 
henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi sekä turvallisuus ja yksilön työkyky. Työyhteisöön liittyviä 
riskejä (osaaminen, työn oikea kohdentuminen, vaihtuvuus, rekrytointi, esimiestyö ja 
ikärakenne) hallitaan ajantasaisella ohjeistuksella, valmentamalla esimiehiä sekä kehittämällä 
laadullista ja määrällistä henkilöstösuunnittelua. 
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Henkilöstöriskejä hallitaan Henkilöstöpalvelujen asiantuntijoille keskitetyillä ja säännöllisesti 
päivitettävillä henkilöstöjohtamisen prosesseilla, ajantasaisella ohjeistuksella sekä vuosikierron 
mukaisella, toiminnan suunnittelusta lähtevällä henkilöstösuunnittelulla.  
 
Henkilöstöjohtamisen tukena ovat henkilöstötietojärjestelmät, joka tuottavat ajantasaista 
tietoa. Käytössä on osaamisen johtamisen ohjelmisto, jonka avulla henkilöstösuunnitteluun ja 
osaamiseen liittyvää tietoa pystytään kokoamaan, analysoimaan ja johtamaan. HR-DW-
tietovarastossa on mittareita, joilla seurataan, ohjataan ja ennakoidaan henkilöstöjohtamisen 
kokonaisuutta. Pitkällä aikavälillä tämä tukee henkilöstöprosessien ja riskienhallinnan 
kehittämistä. 
 

1.2.4.1 Henkilöstö- ja opiskelijaturvallisuus 
 
Henkilöstö- ja opiskelijaturvallisuuteen liittyvä riskienhallinta on jatkuvaa ja säännönmukaisesti 
kehittyvää. Keskeinen rooli on ajantasaisella ohjeistuksella sekä osaamisen kehittämisellä. 
Turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä varten Salpauksessa on kriisiryhmä, turvallisuusasioiden 
ohjausryhmä sekä toimipistekohtaiset turvallisuusryhmät. Turvallisuusriskien hallintaan 
sisältyvät kriisitoimintamalli ja kriisiviestintäsuunnitelma sekä toimipisteisiin laaditut 
pelastussuunnitelmat. Turvallisuusohjeiden ajantasaisuutta ylläpidetään säännöllisesti, 
toimintamalleja harjoitellaan.  
 
Työturvallisuusvaarojen arvioinnit päivitetään vuosittain ajan tasalle toimipistekohtaisesti. 
Työturvallisuuden hallinnassa huomioidaan sekä henkilöstö että opiskelijaturvallisuus. 
Kuntayhtymässä on käytössä Audits-työturvallisuusriskien arviointijärjestelmä. 
Työturvallisuuden hallintaan sisältyy myös kone- ja laiteturvallisuuden ylläpito sekä 
kemikaaliturvallisuuden hallinta.  
 
Vastuujako turvallisuuden hallinnassa jakautuu seuraavasti: 
 
Ylin johto 
- Periaatteiden ja toimintatapojen luominen sekä organisointi 
- Vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen 
- Resurssien varmistaminen 
- Työturvallisuusvaarojen arvioinnin organisointi ja seuranta 
 
Esihenkilöt vastuualueensa osalta 
- Vastaa henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta 
- Vastaa opiskelijoiden ja oppimisympäristöjen työturvallisuudesta 
- Perehdytys, ohjeistus ja ohjaus 
- Työympäristön ja toiminnan seuranta ja valvonta 
- Työturvallisuusvaarojen arvioinnin toteuttaminen 
- Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta ja käyttökunnosta huolehtiminen 
- Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
- Määräaikaistarkastusten ja huoltojen organisointi 
- Kemikaaliturvallisuudesta huolehtiminen 
- Toimipisteen turvallisuusryhmän toiminnan ylläpitäminen (pelastus- ja ensiapuvalmiuden 

järjestäminen) 
 
Jokainen työntekijä 
- Vastuu oman työskentelynsä ja toimintansa turvallisuudesta 
- Annettujen työturvallisuusohjeiden noudattaminen 
- Työturvallisuusvaarojen arviointi osana omaa työtä 
- Ilmoitusvelvollisuus esimiehelle havaituista epäkohdista 
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Henkilöstö- ja opiskelijaturvallisuutta, erityisesti kriisiviestintää ja -johtamista tuetaan jatkuvalla 
toimintamallien ja -välineiden kehittämisellä. Kuntayhtymä valmistelee Secapp 
kriisiviestintäjärjestelmän käyttöönottoa. 
 
Kuntayhtymässä on sisäilmatyöryhmä ja käytössä toimintamalli sisäilma-asioiden 
selvittämisessä. Toimintamallissa on kuvattu menettelytavat, joiden mukaan havaitun 
sisäilmaongelman käsittely toteutetaan. 
 

1.2.5 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 
 
Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista 
Salpauksen toiminnassa. Tarkoituksena ei ole ainoastaan tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen 
hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä. 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä huolehditaan yksityisyyden suojasta ja henkilötietojen 
yksityisyyttä kunnioitetaan. Kuntayhtymä sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan 
käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Kuntayhtymässä noudatetaan 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. 
 
Tietoturvallisuustyön päämääränä on turvata Koulutuskeskus Salpauksen toiminnalle tärkeiden 
tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien 
valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä 
minimoida aiheutuvat vahingot ja varautua toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä 
toipumiseen. Hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla Salpauksen tiedot, 
tietojenkäsittelyjärjestelmät ja palvelut pidetään asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- 
että poikkeusoloissa. 
 
Tavoitteena on, että jokainen ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen kaikessa toiminnassa 
ja tietoturvajärjestelyt ovat hyvää kansallista ja kansainvälistä tasoa. Salpauksen tiedot, 
tiedostot, tietojenkäsittelyjärjestelmät, tietoverkko ja sen palvelut pidetään asianmukaisesti 
suojattuina normaali-, häiriö- ja erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa hallinnollisten, teknisten 
ja muiden toimenpiteiden avulla. Tietoturvaa kehitetään ennakoiden, Salpauksen toiminnan 
luonteen, tarpeiden ja tavoitteiden lähtökohdista. 
 
Koulutuskeskus Salpauksessa on tietoturvan hallintamalli, joka määrittelee tietoturvatyön 
organisoinnin siten, että se kattaa johdon, esimiehet, henkilöstön, opiskelijat ja muut 
sidosryhmät. Näkökulmina mallissa ovat hallinnollinen, tekninen sekä fyysinen tietosuoja ja 
tietoturvallisuus.  
 
Koulutuskeskus Salpauksen tietoturva- ja tietosuojapolitiikat ja ohjeistus on julkaistu 
organisaation www-sivuilla ja henkilöstölle tarkemmin organisaation intrassa. 
Tietoturvapolitiikka määrittelee Koulutuskeskus Salpauksen tietoturvallisuuden tavoitteet, 
vastuut ja toteutustavat. Tietosuojapolitiikassa määritellään tavoitteet ja periaatteet sekä 
vastuut ja toimintatavat, joita noudatetaan kuntayhtymän tietosuojan toteuttamisessa ja 
kehittämisessä. Tietosuojapolitiikka koskee kaikkea organisaation vastuulla olevaa 
henkilötietojen käsittelyä riippumatta käsittelypaikasta, välineistä tai muista järjestelyistä. 
 
Kuntayhtymässä tietoturvallisuutta ja tietosuojaan liittyviä toimintamalleja ja ohjeita ylläpitää ja 
kehittää nimetty hallinnollinen tietoturvaryhmä sekä tietotekninen tietoturvaryhmä. Lisäksi 
Salpaukseen on nimetty tietosuojavastaava.  
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Tietosuoja- ja tietoturvallisuuspoikkeamia, -tapahtumia ja -kehitystä seurataan ja hallitaan 
tietoturvaryhmien toimesta ja raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle ja vuosittain 
organisaation tietotilinpäätökseen. 
 
Tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksiin tarvittavaa toimintamallia kehitetään ja toimenpiteitä 
harjoitellaan säännönmukaisesti mm. kansallisiin tietoturvaharjoituksiin osallistumalla. 
 

1.2.6 Kuntayhtymän toimintaan liittyvät tunnistetut keskeiset riskit  
 
 KESKEISET TUNNISTETUT RISKIT 
Ammatillisen 
koulutuksen 
järjestäminen 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistaminen ja 
resursoinnin tarkoituksenmukainen kohdentaminen. 
 
Laadukkaan opetuksen ja riittävien tukitoimien varmistaminen 
opiskelijoille ja näin myös suoritus- ja vaikuttavuustulosten 
saavuttaminen. 
 
Alueellisessa työelämäpalvelutehtävässä onnistuminen ja sen 
kehittäminen päivitetyn strategian mukaiseksi. 
 

Johtaminen ja hallinnon 
järjestäminen 

Osaavan johtamisen varmistaminen ja henkilöstön 
vaihtuvuuden tarvittava ennakointi. 
 
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutosten ja 
tulevaisuusnäkymien ennakointi. 
 

Talouden hallinta Rahoituksen ennakoitavuus on myös heikentynyt aiemmasta. 
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on nollasummapeli. Oman 
suorituskyvyn ohella rahoitukseen vaikuttaa muiden 
koulutuksenjärjestäjien tulokset.  
 
Valtion talousarvion opiskelijavuosimäärän ja sitä kautta 
rahoituksen riittävyys suhteessa tarpeeseen valtakunnallisesti 
ja Salpauksessa. 
 
Hallitusohjelman tulevaisuusinvestointirahoituksen kautta 
saatujen määräaikaisten harkinnanvaraisen valtionosuuksien 
korotusten kautta rahoitettujen lisärekrytointien hallittu 
alasajo vuoden 2024 loppuun mennessä.  
 
Kuntayhtymän onnistunut talouden hallinta tulee varmistaa 
myös jatkossa, osaavan taloushallinnon henkilöstön riittävän 
määrä tulee turvata ja vaihtuvuutta ennakoida.  
 
Toiminnan, henkilöstön ja sitä kautta talouden suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmiä tulee kehittää. 
 

Henkilöriskien hallinta Johdettu henkilöstökulurakenteen hallinta vastaamaan 
tulorahoituksen tasoa ja määräaikaista lisärahoitusta edeltävää 
tilannetta.  
 
Osaavan henkilöstön saatavuus jatkuvasti haasteellisemmaksi 
muodostuvassa työvoiman kilpailutilanteessa. 
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Henkilöstö- ja opiskelijaturvallisuuden toimintamallien jatkuva 
kehittäminen ja henkilöstön osaamisen varmistaminen. 
 
Henkilöstö- ja opiskelijaturvallisuuden uhkien tunnistaminen ja 
ennaltaehkäisy. 
 

Tietosuoja ja 
tietoturvallisuus 

Tietosuoja- ja tietoturvauhkien huomioiminen ja 
ennaltaehkäisy jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen tietosuoja- ja 
tietoturvauhkien ennaltaehkäisyssä. 
 
Laajan laite-, ohjelmisto- ja palveluympäristön hallinta ja 
ajantasaisuuden varmistaminen. 
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1.3 Kokonaistalouden tarkastelu 
 
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 
Tilikauden tulos 4,1 miljoonaa euroa laski edellisvuodesta -3,1 miljoonaa euroa. Toimintatuotot 
laskivat -0,8 ja toimintakulut lisääntyivät -2,7 miljoonaa euroa. Toimintakate pieneni näin -3,5 
miljoonaa euroa ollen 10,5 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti rahoitustuotoissa ja -kuluissa 
tilikaudelle kirjattavat kulut pienenivät nettomääräisesti 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi 
suunnitelman mukaiset poistot pienenivät 0,85 miljoonaa euroa, mutta satunnaisten erien 
nettotuotto laski -0,8 miljoonaa euroa. 
 
Toimintatuotot vuonna 2021 olivat 65,2 miljoonaa euroa, muutos -0,8 miljoonaa euroa (-1,2 %). 
Koulutustuotot laskivat -0,8, projekti- ja hanketoiminnan tuotot kasvoivat 0,3 ja muut tuotot 
laskivat -0,3 miljoonaa euroa.  
 
Toimintakulut olivat -54,7 miljoonaa euroa, muutos -2,7 miljoonaa euroa (5,1 %). 
Henkilöstökulut nousivat -2,8 ja muut kulut laskivat 0,1 miljoonaa euroa. Erityisesti opetus- ja 
ohjaushenkilöstön palkkaaminen lisärahoituksella nosti henkilöstökuluja +8,1 prosenttia 
edellisvuodesta. Muita toimintakuluja on edelleen voitu samanaikaisesti laskea, osin koronan 
aiheuttamien poikkeusolojen avustamana. Muut kuin henkilöstökulut ovat pienentyneet 
vuosina 2018-2021 yhteensä -2,5 miljoonaa euroa (-13 %), kun samanaikaisesti 
henkilöstökuluihin on panostettu 4,9 miljoonaa euroa lisää (+15 %). Poikkeusolojen päättyessä 
muut toimintakulut tulevat nousemaan, ja määräaikaisen lisärahoituksen jälkeen 
opetushenkilöstön henkilöstökulut laskemaan.  
 
Tulos ylitti talousarvio 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden aikana saatu 3,3 miljoonan euron 
määräaikainen valtionosuuden korotus tuki tilikauden tuloksen hyvää toteumaa. Talousarviossa 
oli varauduttu merkittävään henkilöstökulujen kasvuun. Henkilöstökulujen toteuma alitti 
talousarviovarauksen 1,7 miljoonaa euroa, johtuen toiminnan muutoksista ja onnistuneesta 
kulujen hallinnasta. Muun muassa henkilöstön luontainen vaihtuvuus aiheuttaa sen, että 
määräaikaisella rahoituksella tehdyt lisärekrytoinnit eivät näy henkilöstökulujen kasvuna 
täysimääräisesti. Myös henkilösivukulujen suhteellinen taso alitti talousarvion, vaikuttaen edellä 
mainittuun määrärahasäästöön 0,2 miljoonaa euroa. Muissa kuluissa talousarviovaraus alitettiin 
1,6 miljoonaa euroa. Oppivelvollisuuden maksuttomuuden kustannukset olivat -0,4 miljoonaa 
euroa. Budjetoitu lisäkustannus alittui 0,15 miljoonaa euroa ollen kuitenkin selkeästi noin 0,1 
miljoonan lisärahoitusta suurempi. 
 
Vuosi 2021 päättyi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvissä tunnelmissa. Kun otetaan 
huomioon talousarvion 2021 hieman alijäämäinen tulosodotus, on tilinpäätös erinomainen ja yli 
tilikausien tarkasteltavan talouden tasapainon kannalta hyvä. Vuodelle 2022 saatu 
valtionosuuden rahoituspäätös oli pettymys, joten talouden kerrytettyä puskuria tarvitaan 
enemmän kuin vuoden loppuessa osattiin odottaa. 
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Toimintatuotot ja valtionosuusrahoituksen opiskelijavuodet on selvitetty alla olevassa 
taulukossa. 
 

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

talousarvion mukaisesti 780 595 euroa.  
 
Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin 2 841 
euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla 
kartutetaan rahastojen pääomaa. 

  

Valtionosuus suoriteperusteella 55 823 59 735 60 352 60 352 100 %

Rahoituksen perusteena opiskelijavuodet yhteensä 6 246 6 159 6 228 6 228 100 %

Strategiarahoitus suoriteperusteella 461 1 284 188 244 130 %

Muut koulutustuotot 2 717 1 919 1 604 1 509 94 %

Koulutustoiminnan tuotot yhteensä 59 001 62 938 62 144 62 105 100 %

Projektit 898 413 1 041 755 72 %

Muut tuotot 2 908 2 641 1 452 2 324 160 %
- työtoiminta (koulutukseen liittyvä) 1 273 1 176 429 601 140 %
- Ravintolapalvelut 730 670 530 797 150 %
- Kiinteistöpalvelut 322 504 394 615 156 %
- Tietohallintopalvelut 21 8 1
- Hallintopalvelut 360 108 22
- muut sekalaiset 202 176 99 287 290 %

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 62 807 65 992 64 637 65 183 101 %

TOIMINTATUOTOT 1000 € TP 2019 TP 2020
Tot%

TA 2021
TP 2021TA 2021 
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1.3.1.1 Tuloslaskelma 
 

 
  

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN  TULOSLASKELMA 

2021 2020
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 65 183 65 992
Myyntituotot 63 144 63 481
Maksutuotot 25 38
Tuet ja avustukset 1 337 1 873
Vuokratuotot 567 448
Muut tuotot 110 151

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -54 651 -51 977
Henkilöstökulut -37 992 -35 151
Palveluiden ostot -8 287 -8 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 609 -5 382
Avustukset -642 -605
Vuokrakulut -1 095 -1 109
Muut kulut -1 025 -972

Toimintakate 10 532 14 015

Korkotuotot 1 7
Muut rahoitustuotot 313 347
Korkokulut -290 -722
Muut rahoituskulut -11 -10

Vuosikate 10 545 13 636

Suunnitelman mukaiset poistot -6 782 -7 628
Kertaluontoiset poistot 0 0
Arvonalentumiset 0 0
Satunnaiset tuotot 400 1 738
Satunnaiset kulut -65 -559

Tilikauden tulos 4 098 7 187

Poistoeron l isäys(-), vähennys(+ 781 1 174
Varausten l isäys(-), vähennys(+ 0 0
Rahastojen l isäys(-), vähennys( -3 -4

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4 876 8 358
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1.3.1.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 
 

 
 

 
1.3.2 Toiminnan rahoitus 

 
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 
 
Toiminnan rahavirta, vuosikate, oli 10,5 miljoonaa euroa. Rahoitukseen vaikuttavana 
satunnaisena eränä kirjattiin +0,33 miljoona euroa satunnaisia eriä (tarkemmin kohdassa 4.2.5.) 
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely, liitetieto 14) sekä tulorahoituksen korjauserissä  

2021 2020 2019 Muutos 21-20
0 0 0 0

Toimintatuotot 1 000 € 65 183 65 992 62 807 -809
Toimintakulut 1 000 € 54 651 51 977 52 331 2 674
Vuosikate 1 000 € 10 545 13 636 10 592 -3 091
Poistot ja arvonalentumiset 1 000 € 6 782 7 628 6 460 -846
Lainanhoitokustannukset (lyhennykset + korot) 1 000 € 1 343 3 796 1 282 -2 453
Valtionosuustuotot (op.- ja kult.toim. Rahoituslaki) 1 000 € 59 735 59 735 55 823 0
Bruttoinvestoinnit 1 000 € 10 611 6 162 16 028 4 448

Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen 6 228 6 159 6 246 69
Vuosikate €/opiskelijavuosi 1 693 2 214 1 696 -521
Toimintatuotot/toimintakulut % 119,3 % 127,0 % 120,0 % -7,7 %
Vuosikate/poistot % 155,5 % 178,8 % 164,0 % -23,3 %

Vuosikate/toimintatuotot % 16,2 % 20,7 % 16,9 % 0,0
Poistot/toimintatuotot % 10,4 % 11,6 % 10,3 % 0,0
Bruttoinvestoinnit/toimintatuotot % 16,3 % 9,3 % 25,5 % 0,1
Lainanhoitokustannukset/toimintatuotot % 2,1 % 5,8 % 2,0 % 0,0
Valtionosuustuotot/toimintatuotot % 91,6 % 90,5 % 88,9 % 0,0

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

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

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

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

120,0 %

164,0 %

127,0 %

178,8 %

119,3 %

155,5 %

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

Toimintatuotot/toimintakulut %

Vuosikate/poistot %

2021 2020 2019
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-0,078 miljoonaa euroa perustuen omaisuuden myyntiin (100 373,35 euroa) sekä pakollisten 
varausten ja stipendirahastojen muutokseen (-3 483 euroa). 
  
Investoinnit olivat 10,5 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 9,4 miljoonaa 
euroa ja irtaimistoinvestointeihin 1,1 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 1,0 
miljoonalla eurolla (irtaimistoinvestoinnit 0,9 ja kiinteistöinvestoinnit 0,1 miljoonaa euroa). 
Toteutumatta jääneistä investoinneista tehdään tarvittavilta osin määrärahasiirtoesitys kevään 
2021 yhtymäkokoukselle. 
 
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,1 miljoonaa euroa koostuu Svinhufvudinkatu 2 A-B:n 
myyntitulosta sekä käytöstä poistuneen käyttöomaisuuden myynnistä.  
 
Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen 0,3 miljoonaa euroa. 
 
Rahoitustoiminnan kassavirta 
 
Lainoja lyhennettiin 1,05 miljoonaa euroa. Uutta lainaa ei nostettu. 
 
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) pienensivät kassavaroja -0,2 
miljoonaa euroa varastojen pienentyessä ja korottomien saamisten, osto- ja muiden velkojen 
muuttuessa. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,9 miljoonaa euroa 
negatiivinen. 
 
Kassavarojen muutos 
 
Kassavarat väheni -0,6 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa 14,2 miljoonaa euroa. 
Maksuvalmius oli 78 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) 
tarkasteltuna 1,60. Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 87 päivää, ja quick ratio 1,62. 
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1.3.2.1 Rahoituslaskelma 
 

 
  

2021 2020
1000 € 1000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 545 13 636
Satunnaiset erät 335 1 179
Tulorahoitukseen korjauserät -78 -1 397

Investointien rahavirta 
Investointimenot -10 611 -6 162
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus 100 1 828

Toiminnan ja investointien nettokassavirta 292 9 084

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten l isäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen l isäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 053 -3 074
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 2 -1
Vaihto-omaisuuden muutos -44 589
Saamisten muutos 473 -1 453
Korottomien velkojen muutos -301 -1 517

Rahoituksen nettorahavirta -923 -5 456

RAHAVAROJEN MUUTOS -631 3 628

Rahavarat 31.12. 14 198 14 829
Rahavarat 1.1. 14 829 11 200
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1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 

 
  

2021 2020 2019

3 639 8 183 12 173
Investointien tulorahoitus, % 99 % 221 % 66 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 90 % 148 % 62 %
Lainanhoitokate 8,1 3,8 8,5
Kassan riittävyys (pv) 78 87 59
Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen 6 228 6 159 6 246
Kassavarat 31.12. (1 000 €) 14 198 14 829 11 200
Kassasta maksut/vuosi, me 67 62 70

Investointien tulorahoitus, % =
100 * vuosikate / investointien omahankintameno

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

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

Kassan riittävyys (pv) =
365 * kassavarat 31.12. / kassasta maksut ti l ikaudella.

Kassavarat =
Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 31.12.

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

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

99 %

90 %

221 %

148 %

66 %

62 %

40 % 90 % 140 % 190 % 240 %

Investointien
tulorahoitus, %

Pääomamenojen
tulorahoitus, %

2019
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1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 

 
Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 106,0 miljoonaa euroa (103,9 miljoonaa euroa vuonna 
2020). Lainakanta vuoden lopussa oli 4,5 miljoonaa euroa.  
 
Omavaraisuus oli 87,3 prosenttia (85,7 % vuonna 2020) ja suhteellinen velkaantuneisuus  
19,0 prosenttia (20,8 % vuonna 2020). 
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1.3.3.1 Tase  

 
  

2021 2020
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 88 095 84 910

I Aineettomat hyödykkeet 82 130
Aineettomat oikeudet 82 130
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut 0 0

II Aineell iset hyödykkeet 85 801 82 569
Maa- ja vesialueet 2 738 2 760
Rakennukset 75 605 75 286
Kiinteät rakenteet ja laitteet 281 375
Koneet ja kalusto 2 893 2 707
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 284 1 442

III Sijoitukset 2 212 2 211
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet 200 200
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 4 4
Muut osakkeet ja osuudet 122 120
Muut pysyvät lainasaamiset 1 512 1 512
Muut pysyvät saamiset 375 375

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 26

Muut toimeksiantojen varat 26 26

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 862 18 922

I  Vaihto-omaisuus 1 088 1 044
Aineet ja tarvikkeet 205 208
Keskeneräiset tuotteet 827 783
Valmiit tuotteet 55 54

II  Saamiset 2 576 3 049
    Lyhytaikaiset saamiset 2 576 3 049

Myyntisaamiset 454 471
Muut saamiset (alv, valtionosuus) 188 182
Siirtosaamiset 1 934 2 396

III Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 605 6 500

IV Rahat ja pankkisaamiset 7 593 8 329

VASTAAVAA YHTEENSÄ 105 983 103 857

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2021 2020
VASTATTAVAA 1000 € 1000 €

A  OMA PÄÄOMA 83 185 78 930

I Peruspääoma 41 156 41 156
III Arvonkorotusrahasto 1 037 1 658
V Edellisten ti l ikausien yli-/ali jäämä 36 116 27 759
VI Til ikauden yli-/ali jäämä 4 876 8 358

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET 9 309 10 090

Poistoero 9 309 10 090

C  PAKOLLISET VARAUKSET 498 495

Muut pakoll iset varaukset 498 495

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 600 598

Muut toimeksiantojen pääomat 600 598

E  VIERAS PÄÄOMA 12 391 13 744

I   Pitkäaikainen 3 509 4 549
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 368 4 420
Lainat julkisyhteisöiltä 129 129
Muut velat 12 0

II  Lyhytaikainen 8 882 9 195
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 053 1 053
Ostovelat 1 867 1 596
Muut velat 694 652
Siirtovelat 5 269 5 895

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 105 983 103 857
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1.3.3.2 Taseen tunnusluvut 

 

2021 2020 2019

Omavaraisuus % 87,3 85,7 81,3
Suhteellinen velkaantuneisuus % 19,0 20,8 29,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 40 992 36 116 27 759
Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelijavuosi 6 582 5 864 4 444
Lainakanta 31.12. , 1000 € 4 561 5 602 8 675
Lainakanta 31.12. , €/opiskelijavuosi 732 910 1 389

6 228 6 159 6 246

Lainakanta 31.12. % 4,3 5,4 8,6
Sidotun pääoman osuus % 39,8 41,2 42,8
Rahoitusvarall isuus, 1000 € 4383 4133 -5539

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

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

Kertynyt yli-/alijäämä  = 
Edell isten ti l ikausien yli jäämä (ali jäämä) +  ti l ikauden yli jäämä (ali jäämä) 

Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelija  = 
Edell isten ti l ikausien yli jäämä (ali jäämä) +  ti l ikauden yli jäämä (ali jäämä) / opiskeli jamäärä

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

Lainakanta 31.12.   €/opiskelija  =
Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + si irtovelat + muut velat)  / opiskeli jamäärä

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

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

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

Opiskelijavuodet VOS -suoriteperusteinen

87,3

19,0

85,7

20,8

81,3

29,1
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1.3.4 Kokonaistulot ja –menot 
 

 
  

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

Toimintatuotot, joista 65 183 98,7 Toimintakulut 54 651 81,8
Valtionosuusrahoitus 60 352 92,6 Valmistus omaan käyttöön 0 0,0
Muut myyntituotot 2 793 4,3 Korkokulut 290 0,4
Maksutuotot 25 0,0 Muut rahoituskulut 11 0,0
EU-tuet 316 0,5 Satunnaiset kulut 65 0,1
Muut tuet ja avustukset 1 021 1,6 Tulorahoituksen korjauserät 93 0,1
Muut toimintatuotot 676 1,0

Korkotuotot 1 0,0
Muut rahoitustuotot 313 0,5
Satunnaiset tuotot 400 0,6
Tulorahoituksen korjauserät 16 0,0

Investoinnit
Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0,0 Investointimenot 10 611 15,9
Käyttöomaisuuden myyntitulot 100 0,2

Rahoitustoiminta
Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamiset l isäykset 0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen l isäys 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 053 1,6
Lyhytaikaisten lainojen l isäys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0
Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennys 0 0,0

Kokonaistulot yhteensä
66 013 100,0 Kokonaismenot yhteensä 66 774 100,0



Kokonaistalouden tarkastelu 
 

43 (125)  

 
1.4 Kuntayhtymän konsernitilinpäätös 
 
1.4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 

 

 
 

1.4.2 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 

Y-tunnus Omistus
Ääni-

vallasta

% %

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

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

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen 
sisältyvistä yhteisöistä

Yhdistetty  
konsernitilin-
päätökseen 

2021 2020
1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 65 196 66 013
Toimintakulut -54 656 -51 983
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -33 -22
(tappiosta)

Toimintakate 10 508 14 008

Korkotuotot 1 7
Muut rahoitustuotot 313 347
Korkokulut -290 -722
Muut rahoituskulut -11 -10

Vuosikate 10 521 13 630

Suunnitelman mulkaiset poistot -6 782 -7 628
Arvonalentumiset 0 0
Satunnaiset tuotot 0 0
Satunnaiset kulut 335 1 179

Tilikauden tulos 4 074 7 180

Tilikauden verot -3 -4

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4 071 7 177
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Toimintatuotot/ toimintakulut %

Vuosikate/poistot %

2021 2020 2019

2021 2020 2019 Muutos 21-20
Valmistus omaan käyttöön

Toimintatuotot 65 196 240 66 012 939 62 833 231 -816 698
Toimintakulut 54 655 730 51 982 876 52 342 786 2 672 854
Vuosikate 10 521 067 13 629 633 10 586 230 -3 108 566
Poistot + Arvonalentumiset 6 781 584 7 628 022 6 460 019 -846 438
Opiskelijavuodet 6 228 6 159 6 246 69

Vuosikate €/opiskelijavuosi 1 689 2 213 1 695 -524
Toimintatuotot/ toimintakulut % 119,3 127,0 120,0 -7,7
Vuosikate/poistot % 155,1 178,7 163,9 -23,5

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

Vuosikate/poistot, % =
100 * Vuosikate / (Poistot + Arvonalentumiset)
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1.4.3 Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 
 

2021 2020
1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 521 13 630
Satunnaiset erät 335 1 179
Tulorahoitukseen korjauserät -45 -1 375

Investointien rahavirta 
Investointimenot -10 611 -6 162
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 100 1 828

Toiminnan ja investointien nettokassavirta 300 9 099

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 053 -3 074
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 -1
Vaihto-omaisuuden muutos -44 589
Saamisten muutos 580 -1 499
Korottomien velkojen muutos -305 -1 467

Rahoituksen nettorahavirta -819 -5 451

RAHAVAROJEN MUUTOS -519 3 648

Rahavarat 31.12. 14 567 15 085
Rahavarat 1.1. 15 085 11 438
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66 %

62 %

221 %

148 %

99 %

90 %

40 % 90 % 140 % 190 %

Investointien
tulorahoitus, %

Pääomamenojen
tulorahoitus, %

2021

2020

2019

2021 2020 2019

Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä 5 vuodeltä (1 000 €) 8 537 8 237 -862
Investointien tulorahoitus, % 99 % 221 % 66 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 90 % 148 % 62 %
Lainanhoitokate 8,1 3,8 8,5
Kassan riittävyys (pv) 80 89 60
Opiskelijavuodet 6 228 6 159 6 246

Kassavarat 31.12. (1 000 €) 14 567 15 085 11 438
Kassasta maksut/vuosi, me 67 62 70

Investointien tulorahoitus, % =
100 * vuosikate / investointien omahankintameno

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

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

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

Kassavarat =
Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 31.12.

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

 
 

2021 2020
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 87 983 84 830

I Aineettomat hyödykkeet 82 130
Aineettomat oikeudet 82 130

II Aineelliset hyödykkeet 85 801 82 569
Maa- ja vesialueet 2 738 2 760
Rakennukset 75 605 75 286
Kiinteät rakenteet ja laitteet 281 375
Koneet ja kalusto 2 893 2 707
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 284 1 442

III Sijoitukset 2 100 2 131
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 194 225
Muut osakkeet ja osuudet 19 19
Muut pysyvät lainasaamiset 1 512 1 512
Muut pysyvät saamiset 375 375

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 26 26

Muut toimeksiantojen varat 26 26

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 18 125 19 180

I  Vaihto-omaisuus 1 088 1 044

II  Saamiset 2 470 3 050
    Lyhytaikaiset saamiset 2 470 3 050

III Rahoitusarvopaperit 6 605 6 500

IV Rahat ja pankkisaamiset 7 962 8 585

VASTAAVAA YHTEENSÄ 106 134 104 036

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2021 2020
VASTATTAVAA 1 000 € 1 000 €

A  OMA PÄÄOMA 92 644 89 195

I Peruspääoma 41 156 41 156
III Arvonkorotusrahasto 1 037 1 658
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 46 381 39 204
VI Tilikauden yli-/alijäämä 4 071 7 177

C  PAKOLLISET VARAUKSET 498 495

Muut pakolliset varaukset 498 495

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 600 598

Muut toimeksiantojen pääomat 600 598

E  VIERAS PÄÄOMA 12 391 13 749

I   Pitkäaikainen 3 509 4 549
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 3 368 4 420
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 141 129

II  Lyhytaikainen 8 883 9 200
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 053 1 053
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 7 830 8 147

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 106 134 104 036

81,3

29,1
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20,8

87,3

19,0
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2021 2020 2019

Omavaraisuus % 87,3 85,7 81,3
Suhteellinen velkaantuneisuus % 19,0 20,8 29,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 50 451 915 46 380 598 39 203 908
Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelija 8 100 821 7 530 540 6 276 642
Korollinen lainakanta 31.12. , 1000 € 4 420 269 5 472 899 8 546 529
Korollinen lainakanta  31.12. , €/opiskelijavuosi 710 889 1 368
Opiskelijavuodet 6 228 6 159 6 246

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 

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

Kertynyt yli-/alijäämä  = 

Edell isten ti l ikausien yli jäämä (ali jäämä) +  ti l ikauden yli jäämä (ali jäämä) 

Kertynyt yli-/alijäämä,  €/opiskelija  = 

Edell isten ti l ikausien yli jäämä (ali jäämä) +  ti l ikauden yli jäämä (ali jäämä) / opiskeli jamäärä

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

Lainakanta 31.12.   €/opiskelija  =
Vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + si irtovelat + muut velat)  / opiskeli jamäärä
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1.5 Keskeiset liitetiedot 
 
1.5.1 Investointivarausten käyttö 
 

Kuntayhtymässä ei tilinpäätöshetkellä ollut investointivarauksia. 
 
1.5.2 Opiskelijoiden kotikuntajakauma 

 

 
 

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

Tilanne 31.12.2021

KUNTA YHTEENSÄ
Asikkala 204
Hartola 26
Heinola 438
Hollola 584
Kuhmoinen 2
Kärkölä 73
Lahti 3 241
Orimattila 377
Padasjoki 41
Pertunmaa 6
Sysmä 55
Jäsenkunnat yhteensä 5 047

Ulkomaat 3
Muut kunnat 1 295

Kaikki yhteensä 6 345
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Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä palautettiin sekä peruspääomaa että 
ylijäämiä viidelle kunnalle, jotka tulivat ammattikorkeakouluyhtiön suoriksi omistajiksi. Tästä 
seuraa se, että 31.12.2014 asti kertynyt ylijäämä jakautuu omistajille eri osuuksin kuin 1.1.2015 
alkaen.  
 

 
 
Orimattilan kaupunki ja Artjärven kunta ovat yhdistyneet kuntaliitoksessa 1.1.2011 Orimattilan 
kaupungiksi. Yhdistymisessä lakanneen Artjärven kunnan omistama osuus peruspääomasta on 
siirtynyt Orimattilan kaupungin omistukseen. Perussopimuksessa ja kuntayhtymän muissa 
asiakirjoissa mahdollisesti mainittu Artjärven kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 
Hollola ja Hämeenkoski kunnat ovat yhdistyneet kuntaliitoksessa 1.1.2016 Hollolan kunnaksi. 
Yhdistymisessä lakanneen Hämeenkosken kunnan omistama osuus peruspääomasta on siirtynyt 
Hollolan kunnan omistukseen. Perussopimuksessa ja kuntayhtymän muissa asiakirjoissa 
mahdollisesti mainittu Hämeenkoski kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 
Lahden kaupunki ja Nastola kunta ovat yhdistyneet kuntaliitoksessa 1.1.2016 Lahden 
kaupungiksi. Yhdistymisessä lakanneen Nastolan kunnan omistama osuus peruspääomasta on 
siirtynyt Lahden kaupungin omistukseen. Perussopimuksessa ja kuntayhtymän muissa 
asiakirjoissa mahdollisesti mainittu Nastola kunta on kuntaliitoksessa lakannut.  
 

Jäsenkunta Peruspääoma Peruspääoma Peruspääoma
31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021

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

Salpaus  LAMK Oy:n pääomalainan
 osuus

Yhteensä

% % %

Jäsenkunta

€ % € % € % € % € %
Asikkala 1 179 286,66 3,39 % 471 003,94 3,29 % 1 650 290,60 4,57 % 194 199,52 3,98 % 1 844 490,12 4,50 %
Hartola 287 390,56 0,82 % 114 560,78 0,80 % 401 951,34 1,11 % 47 299,99 0,97 % 449 251,33 1,10 %
Heinola 3 301 469,40 9,48 % 0,00 0,00 % 3 301 469,40 9,14 % 467 173,53 9,58 % 3 768 642,93 9,19 %
Hollola 3 238 349,37 9,30 % 94 200,79 0,66 % 3 332 550,16 9,23 % 463 661,99 9,51 % 3 796 212,15 9,26 %
Kuhmoinen 67 763,54 0,19 % 26 812,10 0,19 % 94 575,64 0,26 % 11 129,26 0,23 % 105 704,90 0,26 %
Kärkölä 361 871,27 1,04 % 144 240,48 1,01 % 506 111,75 1,40 % 59 557,17 1,22 % 565 668,92 1,38 %
Lahti 22 905 895,51 65,75 % 0,00 0,00 % 22 905 895,51 63,42 % 3 113 768,25 63,86 % 26 019 663,75 63,47 %
Orimattila 2 415 068,77 6,93 % 0,00 0,00 % 2 415 068,77 6,69 % 341 735,90 7,01 % 2 756 804,67 6,73 %
Padasjoki 436 659,10 1,25 % 174 206,94 1,22 % 610 866,04 1,69 % 71 884,23 1,47 % 682 750,27 1,67 %
Pertunmaa 95 766,26 0,27 % 37 995,75 0,27 % 133 762,01 0,37 % 15 740,56 0,32 % 149 502,56 0,36 %
Sysmä 545 736,74 1,57 % 217 937,90 1,52 % 763 674,64 2,11 % 89 866,14 1,84 % 853 540,78 2,08 %
YHTEENSÄ 34 835 257,20 100,00 % 1 280 958,66 8,93 % 36 116 215,86 100,00 % 4 876 016,53 100,00 % 40 992 232,39 100,00 %

Edellisten tilikausien  ylijäämien jakautuma 
 Tilikauden 2021 ylijäämän 

jakautuma 
  Ylijäämien jakautuma 

yhteensä Salpaus
 LAMK Oy:n pääomalainan

 osuus
Yhteensä 
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Kuntajakolain (1698/2009) 8 luvun 36 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhdistyessä lakkaavan 
kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät uudelle kunnalle.  
 

1.6 Tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 
1.6.1 Tilikauden tuloksen käsittely 

 
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: 
 
Poistoerojen lisäys ja vähennys 
 
Poistoeron vähennyksenä kirjataan aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä 
investoinneista 780 594,98 euroa. 
 
Rahastojen lisäys 
 
Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa kuntayhtymän kassavaroina 
oleville stipendirahastojen pääomille 2 841,47 euroa.  
 
Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä 4 876 016,53 euroa 
esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille.  
 

1.6.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 
Vuosi 2021 päättyi sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvissä tunnelmissa. Kun otetaan 
huomioon talousarvion 2021 hieman alijäämäinen tulosodotus, on tilinpäätös erinomainen ja yli 
tilikausien tarkasteltavan talouden tasapainon kannalta hyvä.  
 
Vuodelle 2022 saatu valtionosuuden rahoituspäätös oli pettymys, joten kuntayhtymän 
talouteen kerrytettyä puskuria tarvitaan enemmän kuin vuoden loppuessa osattiin odottaa. On 
erinomaisen tärkeää, että taseen ylijäämiä on pystytty kasvattamaan. Kuntayhtymän tase on 
vahva. Tätä taseessa ja kassassa olevaa pelivaraa tulemme nyt käyttämään. 
 
Vuodelle 2022 saatu valtionosuuden rahoituspäätös alitti talousarviossa odotetun -1,9 
miljoonaa euroa. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 5924 laski viime vuoden vastaavasta 
peräti -304:llä (-5 %). Vuonna 2021 opiskelijavuosien käyttö valtakunnallisesti ylittyi 4 
prosenttia. Opiskelijavuosien tarve ja käyttö tulee tänä vuonna viime vuoden tapaan edelleen 
ylittämään eduskunnan valtion talousarviossa päättämän tason. Myös Salpaus tulee alkaneena 
vuonna olemaan ylittäjien joukossa, mikä tarkoittaa opetuspalveluiden tuottamista ilman 
rahoitusta. Yhtä vuotta olennaisempaa on jatko; Miten eduskunnan määrittelemä 
opiskelijavuosien kokonaistaso Suomessa vastaa tarvetta, vai tuleeko aliresursoinnista tätä 
kautta uusi rahoitusleikkuri?  
 
Tälle vuodelle odotetaan vielä hallitusohjelman viimeistä erää tulevaisuusinvestointi-
rahoituksesta, jota on myönnetty kuntayhtymälle harkinnanvaraisena valtionosuuden 
korotuksena vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Eläkemenoperusteinen 
eläkemaksu poistuu vuonna 2023. Muutos pienentää kuntayhtymän henkilösivukuluja ja on 
enemmän kuin tarpeellinen talouden tasapainon hallinnassa. Muutos liittyy hyvinvointialueiden 
perustamiseen ja siihen, että eläkejärjestelmää on haluttu kehittää siihen suuntaan, että 
palveluiden eri järjestämismuodot (kuntayhtymä, yhtiö tai säätiö) eivät eroaisi 
henkilösivukulujen osalta toisistaan. 
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Kuntayhtymän talous on onnistuttu pitämään tasapainossa edellisten hallituskausien raskaista 
rahoitusleikkauksista huolimatta, jolloin kuntayhtymältä leikattiin -30 prosenttia eli -20 
miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Kuluvalla hallituskaudella rahoitus on kasvanut 
määräaikaisista valtionosuusrahoituksen korotuksista johtuen. 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 2024 asti.  
 
Muita kuin henkilöstökuluja on onnistuttu pienentämään vuosina 2018-2021 yhteensä -2,5 
miljoonaa euroa (-13 %), kun samanaikaisesti henkilöstökuluihin on panostettu 4,9 miljoonaa 
euroa lisää (+15 %). Korona poikkeusolojen jälkeen muut toimintakulut tulevat joiltakin osin 
rajoitustoimien päättyessä nousemaan, ja määräaikaisen lisärahoituksen jälkeen 
opetushenkilöstön henkilöstökulut laskemaan. Määräaikaisen valtionosuuden korotuksen 
käyttö vaikutti 3 miljoonaa euroa opetuksen henkilöstökuluja kasvattavasti vuonna 2021. Sama 
taso jatkuu ja on budjetoitu tälle vuodelle. Opetuksen lisäresursointi näkyy tilikauden alijääminä 
tänä ja ensi vuonna. Rahoituspäätös vuodelle 2022 tulee lisäämään alijäämää. Toteutuva 
rahoituspäätös ja tarkalla kammalla tarkasteltu talousarvio muilta osin tullaan esittämään 
syksyn yhtymäkokoukselle talousarviomuutoksena. 
 
Määräaikainen valtionosuusrahoituksen korottaminen ei tule jatkumaan tulevina vuosina, joten 
onnistunut toiminnan suunnittelu ja resursointi on edelleen keskiössä kuntayhtymän talouden 
hallinnassa. Toimitilaohjelman toteuttamista ja tarkastelua on edelleen jatkettava. Ei voi olla 
korostamatta toimitilojen toteutuneen vähennyksen merkitystä kuntayhtymän talouden 
hallinnassa, onhan kiinteistöjä vähennetty noin 70 000 m2 vuosien 2012–2021 aikana. Myös 
kiinteistöinvestointien ajoituksia tarkastellaan osana talouden ja rahoituksen tasapainoa. 
Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016–2020 olivat peräti 55 miljoonaa euroa, keskimäärin 11 
miljoonaa vuodessa. Investointitasoa on laskettu. Käyttöön jäävän noin 95 000 neliön ylläpito 
vaatii toki vuosittain investointeja myös jatkossa toimivien ja terveellisten tilojen 
varmistamiseksi ammatillisen koulutuksen käyttöön. 
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
2.1 Koulutuskeskus Salpauksen toimintakertomus 

 
Toimintakertomuksessa kuvataan vuonna 2021 toteutettuja toimenpiteitä ja tuloksia 
strategisten kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueiden tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi kuvataan henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma. 
 

2.1.1 Koulutuskeskus Salpauksen strategia 2021-2025  
 
Koulutuskeskus Salpauksen vuosille 2021–2025 päivitetty strategian mukainen toiminta 
käynnistyi ja takana on strategiakauden ensimmäinen vuosi. Päivitetyssä strategiassa painottuu 
Salpauksen palveluorganisaationa toimiminen. Aiempaa voimakkaammin strategia muodostuu 
laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perinteisen vuosittaisen strategiaprosessin sijaan. 
Salpauksen ydinprosessien toimivuuden sekä laadukkaan, ammattimaisen ja korkeatasoisen 
asiakaskokemuksen tarjoavan toiminnan varmistaminen ovat menestyksemme tae ja 
kilpailuedun tuoja. 
 
Salpauksen toiminnan suunnittelun rakenne  
 

 
 
Salpauksen arvot ovat: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne  
ja slogan: ”Me muutamme maailmaa”. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan 
koko Salpauksen toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle.  
 
Salpauksen perustehtävä:  
"Uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen". 
 
Salpauksen visio 2025: 
"Salpaus - enemmän kuin koulu – opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka".  
 
Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpiteet vision saavuttamiseksi:   
- Rohkeita uuden osaajia 
- Jatkuvaa oppimista 
- Onnistuneita asiakaskokemuksia 
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Salpauksen toiminnan eettiset kulmakivet 
 
Toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet. Salpauksen arvot sekä toiminnan eettiset 
kulmakivet ovat toimintaamme ohjaavia periaatteita. Ne näkyvät arjessamme ja niiden tulee 
vaikuttaa toimintaamme ja valintoihimme. Päivitetyn strategiamme yhteydessä vahvistamme 
toiminnan eettisten kulmakivien merkitystä toimintakulttuuriamme ohjaavina periaatteina. 
Salpauksen toiminnan eettiset kulmakivet ovat:  
- Vastuullisuus ja tarttuminen 
- Keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen 
- Vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen 
 

2.2 Toiminnan tuloksellisuus ja strategian toteutuminen 
 
Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä kantavana tavoitteena on keskittyä ydintoimintamme 
sujuvuuteen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistamiseen. Vastaavasti 
asiakaslähtöisyys ja palveluorganisaationa toimimisen vahvistaminen ovat ohjanneet strategian 
toteuttamista sekä strategisten kehittämisryhmien työskentelyä. 
 
Kuntayhtymän toiminnan vaikuttavuus ja toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat mittarit 
muodostuvat ammatillisen koulutuksen suoritus- ja vaikuttavuustuloksissa onnistumisessa. 
Näitä tuloksia on kuvattu toimintakertomuksen opiskelijatuloksia sisältävissä kohdissa.  
 
Toimenpiteet sujuvan arjen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistamisessa 
 
Vuoden 2021 aikana toteutettu tutkintotyön prosessi on tuonut tasalaatuisuutta ja 
läpinäkyvyyttä opetus- ja koulutustoteumaan (ePerusteet). Prosessin aikana on myös 
havahduttu yhteistyön mahdollisuuksiin eri koulutusalojen välillä. Vastaavasti Salpauksen 
ydinprosessit on päivitetty: Henkilökohtaistaminen (12/2021), Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen (9/2021), Työpaikalla järjestettävä koulutus (10/2021), Jatkuvan haun prosessi 
(1/2020) päivitetään 2022. Osaamisen arviointiprosessista toteutettiin sisäinen tarkastus, jonka 
raportti saatiin luonnosversiona joulukuussa 2021. Päivitys tästä prosessista tehdään arviointiin 
perustuen vuonna 2022. Talouden ja henkilöstön suunnitteluprosesseja on myös uudistettu ja 
yhdenmukaistettu. Vastaavasti resurssisuunnittelu toiminnan suunnittelun tukena etenee 
päällikkökohtaisesti, mutta aiempaa yhtenäisemmillä suunnittelutyökaluilla. Tietotuotannon ja 
raportoinnin kehityksessä on korostettu tietotuotannon merkitystä (kirjaukset prosessien ja 
toimintaohjeiden mukaisesti sekä oikea-aikaisesti opintohallintojärjestelmiin). 
 
Oppivelvollisuuden muutoksen valmistelutyö ja maksuttomuuteen valmistautuminen on ollut 
onnistunutta. Lisäksi toiminnan käynnistäminen on sujunut hyvin. Riskinä oli haasteellisempi 
aloitus, työ kuitenkin jatkuu. Toiminnanohjausta on kehitetty (lähetekeskustelut, henkilöstö- ja 
taloussuunnittelu) ja oman toiminnan arviointimalli (TAHTO-keskustelut) luotu. Tiedolla 
johtamista vahvistetaan. Laadunvarmistamisen toimintamalleja on analysoitu laajasti eri 
näkökulmista (itsearvioinnit, vertaisarvioinnit, esimiespäivien sisällöt). Salpauksen arviointimalli 
ver.0.1 kuvattu. Alueen työllisyyden tukemiseksi on luotu ja toteutettu uusia toimintamalleja 
(Kuntakokeilu, Lahden Yritys Hunter -toiminta, pienten kuntien koulutusyhteistyö, 
lähikuntamalli).  
 
Kehittyminen palveluorganisaationa 
 
Salpauksen palveluorganisaatiotoiminnan osalta olemme osin alkuvaiheessa tavoitteisiimme 
nähden. Emme vielä kykene vastaamaan kaikilta osin työelämän ja kumppanuusverkoston 
tarvitsemiin palveluihin (palvelujen räätälöinti, vasteaika). Onnistumisia ovat alueen työllisyyden 
tukemiseksi toteutetut uudet toimintatavat, jotka osoittavat osaamisemme toimia 
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asiakaslähtöisesti (pienten kuntien koulutusyhteistyö). Myös jouheva siirtymisen 
koulutussopimuksesta oppisopimukseen osoittaa toiminnan kehittymistä opiskelijoiden 
ohjaamisessa vastaamaan tarpeita nopeissa muutostilanteissa toimivien yritysten kanssa. Koko 
vuoden jatkunut koronapandemia ja sen myötä esiintynyt toiminnan toteuttamisen epävarmuus 
on haastanut työyhteisöjä. Uuden henkilöstön perehdyttäminen on ollut yksi erittäin onnistunut 
yhteisöllisyyden varmistamista tukeva toimintatapa. Pedagogisten iltapäivien teemojen sisällä 
on ollut yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmia. 
 
Opetus- ja koulutustoiminnan toteutusten näkyvyyttä ja käytettävyyttä edistetään vastaamaan 
24/7 tarpeita. Tutkintotyön tulokset julkaistaan nähtäväksi valtakunnallisissa ePerusteessa, 
viedään opintohallintojärjestelmään (Primus/Kurre) suunnittelua ja toteutuksia varten sekä Elsa-
kantakurssiksi (digitaalinen oppimisympäristö Moodle) oppimisaineistoa ja toteutuksia varten. 
Salpauksen oppimisympäristö Elsan vahvemmalla käyttöönotolla edistetään henkilöstön 
yhteistä tekemistä, läpinäkyvyyttä ja tasalaatuisuutta. Opiskelijalle palveluportaali on aina 
samannäköinen ja tunnistettava. 
 
Vahvasti kehitystyön kohteena ollut tiedolla johtaminen ja raportointi tukee opetus- ja ohjaus 
henkilöstöä sekä esimiehiä tietojen oikeellisuuden varmistamisessa ja parantamisessa. 
Raportointivälineeksi valittiin Power BI-ratkaisu, joka on koko henkilöstön käytettävissä. 
 
Strategiaa on toteutettu vuoden 2021 aikana henkilöstöä ja esihenkilöitä osallistaen. 
Tavoitteena on ollut kytkeä strategian toteuttaminen vahvasti osaksi kunkin vastuualueen, 
työyhteisön ja yksilön omaa työtä. Valintanamme on ollut välttää erillisiä kehityshankkeita. 
Strategiamme toteutuu kyllä, kun jokainen arvioi omaa onnistumistaan ja keskittyy siten myös 
yhdessä muiden kanssa varmistamaan toimivan arjen.  
 

 
 
 
Strategian tavoitteiden yhteinen edistäminen vuonna 2021 
 
- 1/20221 esihenkilöpäivä: strategian toteuttaminen esihenkilötyössä, henkilöstön kanssa 

käytäviin strategiakeskusteluihin valmentautuminen. Osaamisen varmistamisen 
koordinaatioryhmän toiminnan käynnistäminen. 

- 2-3/2021 henkilöstön kanssa käydyt strategiakeskustelut: mitä strategian tavoitteet 
tarkoittavat juuri meidän arjessamme. Osallistavat strategiakeskustelut koko henkilöstön 
kanssa. 

- 3/2021 arki sujuvaksi startti: strategiaohjelmien, strategian toteutumista tukevien 
kehittämistoimien sekä ydinprosessien vastuuhenkilöiden perehdytys ja strategian 
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toteutumista tukevien toimintojen käynnistäminen. Työn käynnistäminen strategian 
toteutumista tukevien prosessien selkeyttämisestä. 

- 3/2021 esihenkilöpäivä: toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja arviointikeskustelumallin 
suunnittelu yhdessä esihenkilöiden kanssa. 

- 4-6/20221: toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja arviointikeskustelumallin suunnittelu 
valmisteluryhmän kanssa (TAHTO-keskustelu: Tavoitteiden - Hyvinvoinnin -Toiminnan - 
Osaamisen -keskustelut). Strategian toteutumista tukevien prosessien kuvaamista. 
Strategiaryhmien työskentelyä ja syksyn esihenkilöpäivien valmistelua. Strategiaryhmien 
yhteinen ohjaustapaaminen. 

- 9/2021: TAHTO-keskustelumallin kehittäminen esihenkilöpäivässä sekä henkilöstön kanssa 
pedagogisessa iltapäivässä. 

- 10-12/2021: TAHTO-keskustelujen ensimmäiset kierrokset henkilöstön kanssa 
esihenkilöiden johdolla. 

- 11/2021: esihenkilöpäivät: laadukkaan toiminnan varmistaminen, Salpaus 
palveluorganisaationa, arjen sujuvuutta tukevien toimintamallien yhdessä kehittäminen) 

- 11-12/2021: vuosittaisten strategialähtöisen lähetekeskustelumallin kehittäminen. 
 

2.2.1 Strategiset kehitysohjelmat 
 
2.2.1.1 Rohkeita uuden rakentajia 
 

Tavoitteet 2021 - 
2025 

Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 
keskitymme vuonna 2021 
 

Toteutus 

Ammatillisen 
koulutuksen 
osaamisemme on 
Päijät-Hämeen 
voimavara. 
 

Koulutustarjonta ja palvelut 
Oppivelvollisuuden laajentaminen ja 
sen edellyttämien toimien suunnittelu 
ja käynnistäminen 
 

Oppivelvollisuus 
Oppivelvollisuuden laajenemisen valmistelu 
eri näkökulmittain: 
• Oppivelvollisuuden kokonaisuuden  
• HOKS-prosessi, hakeutumisen prosessi, 
arviointiprosessi, työpaikalla järjestettävä 
koulutus 
• Erityinen tuki, opiskeluhuolto, 
mukauttaminen  
• Opintososiaaliset edut  
• Opintojen keskeyttäminen, eroaminen, 
erottaminen  
• Maksuttomuus  
• Nivelvaihe 
• Päätöksentekoon liittyvät asiat ja 
asiakirjojen päivitys  
• Tekniset järjestelmät, mm. Valpas 
• Tiedotussuunnitelma   
• Asuntolatoiminta 
• Ruokailut 
 

 • Henkilöstön perehdyttäminen 
Salpauksen 
palvelutarjontaan.  

 

Henkilöstö perehdyttäminen Salpauksen 
palvelutarjontaan 
• Toteutuu osana yritys- ja 
työelämäpalvelujen työtä 
• Uuden henkilöstön perehdytysohjelmassa 
tehtävänä on tutustua Salpauksen 
palvelutarjontaan.  
• Pedagogisten iltapäivien toteutukset 
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Olemme 
palveluorganisaatio. 
Toimintaamme ja 
valintojamme 
ohjaavat työelämän 
sekä yhteiskunnan 
tarpeet. 
 

Palveluprosessin toteuttaminen 
• Henkilöstön 

asiakaspalvelulähtöisen 
toiminnan ja osaamisen 
varmistaminen: 
koulutusohjelman suunnittelu 
ja käynnistäminen kohti 
palveluorganisaatiota 

 

Asiakaspalvelulähtöisyys  
• Strategian konkretisointikeskusteluissa 
työyksikkötasolla koko henkilöstön kanssa on 
pohdittu konkreettisia keinoja 
asiakaslähtöisen toiminnan varmistamiseksi  
• Esihenkilöfoorumeissa on tunnistettu 
asiakaslähtöisen toiminnan toteuttamista 
sekä palveluorganisaatiomallin edellyttämää 
toimintaa. Esihenkilöpäivissä (2pv)  
läpileikkaava teema oli asiakaslähtöinen 
toiminta. 
• Työyksikkökohtaisten TAHTO-keskustelujen 
suunnittelu ja toteutus  
• Henkilökohtaisessa 
onnistumiskeskustelussa jokaisen kanssa 
pohdittu miten omassa työssä toteutuu 
asiakaslähtöisyys ja miten jokainen voi itse 
vaikuttaa laadukkaaseen ja korkeatasoiseen 
asiakaskokemukseen 
 

Tunnemme 
Salpauksen 
perustehtävän ja 
oman työmme 
merkityksen osana 
sitä. Tiedämme 
työtämme ohjaavat 
säädökset ja 
toimimme niiden 
mukaisesti. 
 

Kuntakokeilun ja Lahden kaupungin 
työllisyystoiminnan tukeminen 

Alueen työllisyyden tukeminen  
• Kuntakokeilu 
• Lahden yrityshunter toiminta 
• Pienten kuntien koulutusyhteistyö 
• Lähikuntamalli 
 

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

Henkilöstön hyvinvointi ja 
yhteisöllisyys 

• Reagoivan ja 
ratkaisukeskeisen 
palautejärjestelmän 
käyttöönotto 

• Varmistetaan motivoinnin ja 
kannustamisen sekä 
työyksiköiden omien virkistys- 
ja kehittämispäivien 
toteuttaminen.  

• Salpaustasoiset 
henkilöstötilaisuudet 

• Koronatilanteen 
salliessa toteutetaan 
Salpaustasoinen 
yhteinen 
henkilöstötapahtuma. 

Salpaus Syke –henkilöstökysely toteutettu 
ensimmäisen kerran 11/2020 sekä toisen 
kerran 9/2021.  
 
Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset 
ovat haastaneet henkilöstötilaisuuksien 
toteuttamista. Salpauksen 20-vuotis juhla 
toteutettiin koko henkilöstölle virtuaalisesti. 
Henkilöstöä on tuettu korotetulla ePassi 
edulla.  
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2.2.1.2 Jatkuvaa oppimista 
 

Tavoitteet 2021 - 
2025 

Onnistuaksemme tavoitteissa, 
tähän keskitymme vuonna 2021 

Toteutus 2021 

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

Toteutussuunnitelmien 
pedagogiikka 
Vastuuohjaajien, opinto-ohjaajien ja 
opetusalapäälliköiden perehdytys 
tutkintojen ja tutkinnon osien 
suunnitelmalliseen ja laajempaan 
käyttöön ja yhdistämiseen 
tutkintojen sisällä sekä välillä 
opiskelijan yksilöllisen polun 
mahdollistamiseksi. Tutkintotyötä 
jatketaan ja toteutussuunnitelmien 
mukaista toimintaa varmistetaan. 
Opetushenkilöstö/Opettajaryhmät 
tuottavat yhteisiä ELSAn 
kantakursseja. 
 

Tutkintotyö on jatkunut  
Perusteiden päivittyminen ja tutkintotyö on 
jatkuvaa. Päivittämisen tarve tulee tutkinnon 
perusteiden uudistumisesta tai 
koulutussuunnitteluun liittyvistä päätöksistä.  
 
Tutkintotyössä on näkynyt lisääntynyt tarve 
ja halu käyttää polkusuunnitelmissa myös 
toisten tutkintojen tutkinnonosia. 
 
Tutkintotyön tulokset julkaistaan 
ePerusteessa, viedään 
opintohallintojärjestelmään (Primus/Kurre) 
suunnittelua ja toteutuksia varten sekä Elsa-
kantakurssiksi (digitaalinen 
oppimisympäristö Moodle) oppimisaineistoa 
ja toteutuksia varten. 
 

Tarjontamme on 
suunniteltu ja kuvattu 
selkeästi ja 
ymmärrettävästi. 
 
Toimintamme on 
joustavaa, 
luotettavaa ja 
suunnitelmallista. 
 
 

Koko koulutustarjonta julkaistaan 
Wilmasta 
Koulutus- ja opintotarjontaa ohjaa 
Salpauksen vuosikello (luodaan 
yhteinen aikataulu) 
(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, yrittäjyysopinnot). 
 
Henkilöstön perehdyttäminen ja 
toiminta yhteisiin prosesseihin, 
linjauksiin ja ohjeisiin varmistetaan.  
 

Koulutustarjonta 
 
Vuosikelloa kuvattiin osana rullaavaa 
toiminnan suunnittelua 
 
Koulutustarjontaa ja opintotarjontaa on 
suunniteltu vastuualue- ja alakohtaisten 
työtapojen mukaisesti.  
 
Talouden ja henkilöstön suunnittelua on 
ajoitettu yhdenmukaisemmaksi. 
Resurssisuunnittelu etenee 
päällikkökohtaisesti, mutta yhtenäisemmillä 
suunnittelutyökaluilla. Jokaisella päälliköllä 
on käytössään resurssisuunnittelija.  
 
Wilmassa on julkaistu  
YTO-valinnaisten tarjonta 
 
Nettisivuilla (Lyyti)on julkaistu 
Esimies- ja asiantuntijatarjotin  
 
Wilman ja Nettisivujen yhteentoimivuutta on 
pilotoitu Työpaikkaohjaajien koulutusten 
kohdalla. 
 
Toistaiseksi on julkaisematta 
Teknologia-alojen tarjotin 
ATO-tarjotin (julkaistaan 03.2022) 
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AT ja EAT tarjotin (julkaistaan 02.22) 
 

arkoituksenmukaiset 
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 arvioinnin 
suunnitelmat), työpaikalla 
järjestettävä koulutus 
 

Tutkintotyö on jatkunut  
Perusteiden päivittyminen ja tutkintotyö on 
jatkuvaa. Päivittämisen tarve tulee tutkinnon 
perusteiden uudistumisesta tai 
koulutussuunnitteluun liittyvistä päätöksistä.  
 
Tutkintotyössä on näkynyt lisääntynyt tarve 
ja halu käyttää polkusuunnitelmissa myös 
toisten tutkintojen tutkinnonosia. 
 
Tutkintotyön tulokset julkaistaan 
ePerusteessa, viedään 
opintohallintojärjestelmään (Primus/Kurre) 
suunnittelua ja toteutuksia varten sekä Elsa-
kantakurssiksi (digitaalinen 
oppimisympäristö Moodle) oppimisaineistoa 
ja toteutuksia varten. 
 
Koulutustarjonta 
 
Vuosikelloa kuvattiin osana rullaavaa 
toiminnan suunnittelua 
 
Koulutustarjontaa ja opintotarjontaa on 
suunniteltu vastuualue- ja alakohtaisten 
työtapojen mukaisesti.  
 
Talouden ja henkilöstön suunnittelua on 
ajoitettu yhdenmukaisemmaksi. 
Resurssisuunnittelu etenee 
päällikkökohtaisesti, mutta yhtenäisemmillä 
suunnittelutyökaluilla. Jokaisella päälliköllä 
on käytössään resurssisuunnittelija.  
 
Wilmassa on julkaistu  
YTO-valinnaisten tarjonta 
 
Nettisivuilla (Lyyti)on julkaistu 
Esimies- ja asiantuntijatarjotin  
 
Wilman ja Nettisivujen yhteentoimivuutta on 
pilotoitu Työpaikkaohjaajien koulutusten 
kohdalla. 
 
Toistaiseksi on julkaisematta 
Teknologia-alojen tarjotin 
ATO-tarjotin (julkaistaan 03.2022) 
AT ja EAT tarjotin (julkaistaan 02.2022) 
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Prosessit 
Koulutustarjonnan ja opintotarjonnan 
suunniteltu kuvattiin osana rullaavaa 
toiminnanohjauksta  – ei julkaistu  
 
Henkilökohtaistaminen  (12.2021) 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
(9.2021) 
Työpaikalla järjestettävä koulutus (10.2021) 
Jatkuvan haun prosessi (1.2020) päivitetään 
2022. 
Arviointiprosessista tehtiin sisäinen 
tarkastus, jonka raportti saatiin 
luonnosversiona joulukuussa 2021 päivitys 
tehdään 2022. 
 

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. 
 

Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta 
 
Tietovarastoinnin ja raportoinnin kehitys 
kohdentui Koulutuskeskus Salpauksen 
tuloksellisuus, vaikuttavuus ja 
laadunvarmistamisen mittaritietoihin ja 
niiden nykyaikaiseen raportointiin. 
Raportointivälineeksi valittiin Power BI-
ratkaisu, joka on koko henkilöstön 
käytettävissä. Vaikuttavuus mittareille 
toteutettiin opiskelijapalautteiden ja sekä 
työelämäpalautteen (työpaikkaohjaaja 
kyselyiden) raportointi. 
 
Tietotuotannon ja raportoinnin kehityksessä 
on kiinnitetty huomiota tietotuotannon 
merkitystä (kirjaukset prosessien ja 
toimintaohjeiden mukaisesti sekä oikea-
aikaisesti opintohallintojärjestelmiin. 
Opetuksen ja ohjauksen prosessien tueksi 
toteutettiin automattiset raportit mm. Hoks, 
jatkuvan haun hakjjatiedot, 
työssäoppimispaikat yms.   
 
Raportointi tukee opetus ja ohjaus 
henkilöstön vertaismentoreita (Luotsi-
opettajat) sekä esimiehiä tietojen 
oikeellisuuden varmistamisessa ja 
parantamisessa. 
 
Hakijatietojen raportointi 
yhdenmukaistettiin. 
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2.2.1.3 Onnistuneita asiakaskokemuksia 
 

Tavoitteet 2021 - 2025 Onnistuaksemme 
tavoitteissa,  
tähän keskitymme vuonna 
2021 
 

Toiminta ja tulokset vuonna 2021 

Kuuntelemme työelämää, 
opiskelijoita ja toisiamme. 
Arvostamme aitoa 
kohtaamista ja toistemme 
työtä. 
 
Etsimme yhdessä 
toimivimmat ratkaisut 
tunnistettuihin tarpeisiin ja 
haasteisiin, tavoitteena 
jatkuva oppiminen ja 
työllistyminen. 
 
Teemme sen, mitä 
sovimme ja lupaamme. 
 
Varmistamme yhdessä 
onnistuneen 
asiakaskokemuksen. 

Työelämälähtöisten 
toimintatapojen kehittäminen 
ja uusien toimintatapojen 
käynnistäminen 
• Rakennetaan 

asiakkuustyön 
palvelumuotoilun pohjalta 
uudet toimintamallit 
työelämälle suunnattujen 
koulutuspalvelujen 
toteuttamiseen ja 
yhteistyön kehittämiselle 

• Sidosryhmäyhteistyön 
kehittäminen  

• Työelämässä oppimisen 
käytänteiden kehittäminen 
(koulutussopimus, 
oppisopimus) 

 

Työelämälähtöisten toimintatapojen 
kehittäminen ja uusien toimintatapojen 
käynnistäminen 
• Yritys- ja työelämäpalvelu yksikön 

toiminnan aloittaminen 
• Työelämäasiantuntijoiden ja 

kumppanuusvastaavien työnkuvien 
kehittäminen 

• Asiakkuustyön käsikirjan käyttöönotto 
• Yritysasiakas nettisivujen uudistaminen 
• B-to-B markkinoinnin kehittäminen, 

analysoinnin ja raportoinnin 
kehittäminen 

• Sidosryhmähallintajärjestelmän (CRM) 
suunnittelu ja kilpailutus 

• Työelämässä oppimisen prosessin 
uudistaminen 

• Työelämäopettaja-mallin rakentaminen 
• Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto 

oppisopimuksissa ja suunnittelu 
koulutussopimuksissa 

• Alumnitoiminnan kehittäminen 
• Digitaalisen yhteisöllisyyden 

kehittäminen 
• Virtuaaliset tapahtumat esim. Hyvistreffit 

opiskelijoille 
• Työpaikkaohjaajakoulutuksen 

uudistaminen 
• Kuntakokeilun yhteistyömallit: Hämeen 

osaamisen ja ohjauksen teemaryhmät 
• Verkosto- ja työelämätapaamiset, esim. 

KoronaExit, Osaamistorstait (LAB + 
Ladec), Kohtaa osaaja ajoissa (LAB + 
Kauppakamari) 

• Eri oppilaitosten kanssa tehtävän 
yhteistyön lisääminen 

• Rekrytapahtumat 
• Hankkeet 

- Sykettä Salpaukseen: Hanke lisäsi ja 
mahdollisti opiskelijoiden 
liikunnallista aktiivisuutta 
hankkimalla oppilaitoksen tiloihin 
aktiivisuuteen kannustavia välineitä 
(pingispöydät, pöytäfutikset, 
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leuanvetotangot jne.) Lisäksi tuettiin 
henkilöstöä työkykyä ja hyvinvointia 
edistävän toiminnallisen opetuksen 
suunnittelussa ja käyttöönotossa 
sekä aktiivisuuden ja 
yhteisöllisyyden lisäämisessä 
erilaisten tapahtumien ja työpajojen 
avulla. 

- Pienten kuntien elinvoimaa: 
Edistettiin työllistymistä ja 
työvoiman saatavuutta 
maakuntarajat ylittäen.  

- Toteutettiin Hartolassa, Sysmässä, 
Joutsassa ja Pertunmaalla.  

- Lähihoitajakoulutus Joutsassa ja 
Sysmässä. Toteutus yhteistyössä 
Gradian kanssa 

- YritysHunter: Hankittiin 
oppilaitoksille uusia yrityskontakteja 
ja tuettiin opiskelijoiden ja 
vastavalmistuneiden sijoittumista 
alueen yrityksiin yhteistyössä LAB ja 
LUT kanssa. Alumnitoiminnan 
aloittaminen. Uusien harjoittelu- ja  
työmahdollisuuksien edistäminen 
esim. rekrytilaisuuksien ja Tiitus-
järjestelmän kautta. Yritysten 
tietämyksen lisääminen alueen 
oppilaitoksista ja niiden 
palvelutarjonnasta. 

- Malva: Kieli- ja kulttuuritietoisen 
työpaikkaohjauksen ja 
työhönvalmennuksen mallin 
kehittäminen. 

- Maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden osaamista näkyväksi 
tekeminen, tavoitteena vähentää 
työllistymisen esteitä. 

- Kartta ja kompassi: 
valmennusohjelma on tarkoitettu 
uutta suuntaa ja kasvua etsiville 
päijäthämäläisille mikro- ja pk-
yrityksille. Valmennusohjelmassa 
yritykset saavat apua koronan 
tuomista haasteista elpymiseen sekä 
liiketoiminnan kehittämiseen 
digitaalisuus ja vastuullisuus 
huomioiden. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Lahden seudun kehitys 
LADEC Oy:n kanssa. 

- PodCast-ääni ammatilliselle 
koulutukselle: Tavoitteena 
Ammatillisen koulutuksen 
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mielikuvan, arvostuksen ja 
vetovoiman parantaminen.  
Ensimmäinen Työelämä-podcast 
julkaistiin huhtikuussa. 
Loppusyksystä käynnistettiin 
Alueellisten ammatillisten 
koulutusten kanssa yhteinen 
Työelämä-podcast-sarja. 

 
 Asiakaspalautteet 

• Opiskelijoille suunnattujen 
asiakaspalautteiden 
keräämisen tehostaminen, 
tulosten analysointi ja 
toiminnan kehittäminen 
saadun palautteen 
perusteella  

• Rakennetaan työelämälle 
suunnattujen 
asiakaspalautteiden 
keräämisen malli, 
asiakaspalautteiden 
kerääminen tulosten 
analysointi ja toiminnan 
kehittäminen saadun 
palautteen perusteella 

• Hyödynnetään 
henkilöstölle suunnattujen 
kyselyiden tuloksia 
toiminnan kehittämisessä 

• Palautteista tiedottaminen 
 

Asiakaspalautteet 
• Opiskelijapalautteiden sähköiseen 

järjestelmään siirtyminen 
• Työelämäpalautteiden käyttöönotto 

1.7.2021 alkaen 
• Power Bi raportointijärjestelmän 

käyttöönotto 
• Palautteiden analysoinnin ja 

toimenpiteiden toimintamallit 
• Opiskelijoiden kyselytunnit 
• Sidosryhmätutkimuksen aloittaminen 
• Vakavien väärinkäytösten ilmoituskanava 
 

 Monipuolinen ja 
työelämälähtöinen 
koulutustarjonta 
• Rakennetaan koulutus- ja 

opintotarjontaa 
yhteistyössä työelämän 
edustajien kanssa 

• Monipuolisen 
ennakointitiedon 
hyödyntäminen 
koulutustarjonnan 
suunnittelussa 

 

Monipuolinen  
ja työelämälähtöinen koulutustarjonta 
• Yhteinen koulutustarjonta, esim. 

yrittäjyysopinnot, 
työpaikkaohjaajakoulutus, ammatti- ja 
erikoisammattitutkintotasoiset 
koulutustarjottimet, englanninkielisten 
koulutusten suunnittelu 

• Verkostojen kanssa kehitetyt 
koulutukset, esim. Ladecin 
verkkokauppakoulutus ja P-H Yrittäjien 
Tästä noustaan vielä  

• Yrityskohtaiset osaamisen 
kehittämissuunnitelmat ja yritysten 
mallinnetut koulutuspolut. 

ELY- koulutusten suunnittelu yli 
yksikkörajojen (monialainen lisä- ja 
täydennyskoulutus). 
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2.2.2 Henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma 

 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessi on jatkuvasti uudistuva ja suunnitelmaa sekä sen 
toteutumista seurataan, arvioidaan ja suunnataan useamman kerran vuodessa. Henkilöstön 
määrällistä ja laadullista seurantaa toteutetaan kiinteänä osana johtamista ja esimiestyötä 
henkilöstösuunnitteluprosessissa. Painopiste henkilöstösuunnittelussa on ollut talousarvion 
mukaisen henkilöstösuunnitelman toteuttaminen sekä ammatilliselle koulutukselle 
kohdennetun lisärahoituksen hallittu hyödyntäminen.  
 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistaminen vuoden 2021 aikana on keskittynyt 
vahvasti ydinprosessien osaamisen varmistamisen teemoihin. Toteutustapoina ovat olleet 
vertaismentorointityöpajat sekä luotsiopettajien toteuttamat perehdytykset ja työpajat. 
Koronapandemian pitkittyessä korostui myös digitaalisten oppimisratkaisujen kehittäminen ja 
henkilöstön osaamisen laajentaminen vastaamaan etä- ja hybridiopetuksen tarpeita. 
Koulutuksia teeman ympärillä toteutettiin muun muassa verkkopedagogiikan, pedagogisen 
muotoilun sekä yhteisöllisyyden huomioimisessa verkkoympäristössä toimittaessa. Edellä 
kuvattujen lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muulle Salpauksen henkilöstölle 
toteutettiin lukuisia eri teemojen mukaisia koulutuksia ja työpajoja, joista on tarkempi luettelo 
alla. 
 
Esihenkilöiden osaamisen varmistaminen keskittyi monelta osin Salpauksen päivitetyn 
strategian mukaisiin teemoihin. Alkuvuoden esihenkilöpäivissä teemoina olivat strategian 
konkretisointiin henkilöstön kanssa valmentautuminen sekä uuden TAHTO-keskustelumallin 
muodostaminen yhdessä esihenkilöiden kanssa. Myös tiedolla johtaminen on ollut vahva teema 
esihenkilöiden osaamisen varmistamisessa.  
 
Vuosittain tarkennettavan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteita ja tarpeita ohjaavat 
strategiset kehitysohjelmat. Henkilöstön osaamisen varmistamisen toimenpiteistä vuonna 2021 
on kerrottu laajemmin erikseen julkaistavassa Salpauksen henkilöstökertomuksessa. 
 
Osaamisen varmistamisen toimenpiteitä vuonna 2021 
 
Perehdytys 
- Salpauksen perehdytyskurssia Tervetuloa Salpaukseen -Elsa Moodle-kurssia on aktiivisesti 

ollut suorittamassa vuonna 2021 noin 130 henkilöä. Joukossa on myös ”vanhoja”, jotka ovat 
halunneet kerrata. 

- Opettajana Salpauksessa perehdytyskurssia Elsa Moodlessa on suorittanut noin 80 henkilöä. 
Joukossa on mukana myös tässä aiemmin aloittaneita, jotka ovat halunneet kerrata tiettyjä 
osia siitä. 

- Salpauksen yleisiä perehdytystilaisuuksia on pidetty alkuvuodesta ja syksystä, kun isompi 
määrä uusia työntekijöitä on aloittanut. Salpauksen yleiseen perehdytysohjelmaan kuuluu 
noin kolmetoista tilaisuutta eri teemoista. Perehdyttäjinä toimivat luotsit, muut 
asiantuntijat perehdytettävien teemojen sisäiset asiantuntijat. 

 
Sisäisiä koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia 
- Koko henkilöstölle suunnattuja pedagogisia iltapäiviä järjestettiin 10 kpl. 
- Vertaismentorointipajoja pidettiin vuoden aikana 32 kpl. 
- Luotsien järjestämissä vertaismentoroinneissa teemoina ovat olleet mm. HOKSauksen 

alkeet, HOKSia jo tehneille, maahanmuuttajaopiskelijoiden HOKS, HOKS ja 
kulttuurisensitiivisyys, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, koulutus- ja 
oppisopimusten tekeminen sekä näyttöjen arvioinnista. 
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- Luotsiopeilla on noin kerran viikossa ollut päivystysaikoja, jolloin opettajat ovat saaneet 
apua ajankohtaisiin kysymyksiinsä. 

- Elsa Moodleen liittyviä perehdytyksiä vuoden aikana oli 32 kpl. 
- Simulaatiopajoja pidettiin 8 kpl. Tutustuttiin simulaatiopedagogiikkaan. 
- Tiitus -työpajoja henkilöstölle 10 kp. Työpajoissa informoitu Tiitus työnhakupalvelun käyttöä 

ja on opittu miten sitä voi edistää työpaikkojen ja työelämässä oppimisen paikkojen 
tarjoamisessa sekä miten opiskelijat voivat tehdä oman profiilinsa. 

- Liikkuva opiskelu 7kpl. Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkumiseen aktivoivia koulutuksia. 
- Yhteisöllisyys verkossa webinaareja 3 kpl. 
- Thing link -työpaja ja videoiden käyttöön opetuksessa -työpaja. 
- Salpauksen henkilöstöä osallistui tuotekehittäjän EAT-koulutukseen, jossa kehitettiin 

opetuksen ja muun toimintaa palvelumuotoilulähtöisesti. 
- Kestävään tulevaisuuteen liittyvä webinaarisarja 4 kpl. 
- Osaamismerkkeihin liittyviä koulutuksia 8 kpl. 
- Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaaminen, selkokielisyys 9 kpl työpajaa. 
- Verkkopedagogiikan koulutus 5 op. 
- Pedagogisen muotoilun koulutus JAMKin toteuttama käynnistyi loppuvuodesta. 
- Yhteisten tutkinnon osien tutkintotyön tukemiseen HAMKin totettama koulutus mm. 

osaamisperustaisuudesta. 
- Saavutettavuus -Elsa kurssi koko henkilöstölle, noin puolet on suorittanut kurssin vuoden 

loppuun mennessä. 
- Arjen tietosuojakurssi (kuten saavutettavuus -kurssi) ovat osa uuden henkilöstön 

perehdytyskurssia. 
- Arvioinnin mukauttamisen työpajoja pidettiin kaksi kertaa, jatkuvat vuonna 2022. 
- Toimipisteisiin tulleisiin defibrillaattoreihin järjestettiin koulutusta. 
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2.2.3 Toiminnan tuloksellisuus ja strategian toteutumista kuvaavat mittarit (tuloskortti) 
 

 
Tuloskorttimittareiden selitykset ja laskentakaavat kohdassa 4.8 

 
2.2.4 Tulosanalyysi vuoden 2021 toiminnasta 
 

Tulosanalyysissä kuvataan tuloskorttimittareiden toteumaa. Tuloskortti on kohdassa 2.2.3.  
 
Salpauksen tuloksiin vaikuttavat erityisesti työelämäkumppanuudet ja verkostot, pedagogiikan 
ja oppimisratkaisujen muutokset sekä koulutusalojen välinen tiivis yhteistyö. 
 
Ammatillisen koulutuksen perustehtävänä on alueen hyvinvointi ja kehittyminen sekä osaavan 
työvoiman saatavuuden varmistaminen yhteistyössä omistajien ja työelämän eri toimijoiden 
kanssa. Ammatillisen koulutuksen tulee vastata aiempaa kohdennetummin yritys- ja työelämän 
tarpeisiin ja osallistua erityisesti osaavan työvoiman saannin varmistamiseen. Ammatillisen 
koulutuksen lain sekä opetusministeriön vuoteen 2030 suuntaavan ammatillisen koulutuksen 
laatustrategian mukaisesti ammatillinen koulutus on palvelutehtävä ja sen yksi perustehtävä on 
tukea ja uudistaa työelämää sekä kulkea osaamistarpeen varmistamisessa edelläkävijänä. 
Toiminta liittyy kiinteästi myös valtakunnallisiin jatkuvan oppimisen ja oikeus osata -ohjelman 
tavoitteisiin. Toinen keskeinen perustehtävän elementti on syrjäytymisen ehkäisy ja koko 
ikäluokan kouluttaminen osana laajennetun oppivelvollisuuden onnistumisen varmistamista. 
Maakunnallisena kouluttajana nämä asiat olivat keskeisiä meillä myös päättyvän vuoden aikana. 
 
Edellä mainitut tavoitteet tarkoittavat Salpauksen toiminnan kannalta muun muassa aiempaa 
selkeämpää ja toimivaa työelämän kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallintaa. Yritys- ja 
työelämän palvelutehtävässä onnistuminen on keskeinen painopiste Salpauksen vuosien 2021–
2025 strategiassa. Olemme palveluorganisaatio ja strategiamme kiteytyy kolmeen keskeiseen 
teemaan ja tavoitteeseen, olemme rohkeita uuden rakentajia, toteutamme jatkuvaa oppimista 
ja tavoitteemme on tuottaa onnistuneista asiakaskokemuksia. Näissä onnistumista tukevat 
arvomme: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne, samoin eettisen toiminnan 
kulmakivet: vastuullisuus ja tarttuminen, keskustelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen 

Opiskelijavuodet *) lkm 6 087 6 184 6 353 6 180 -2,7 -2,7

Suoritetut tutkinnot lkm 2 631 2 247 2 650 2 643 -0,3 17,6

- perustutkinnot lkm 1 713 1 502 1 950 1 638 -16,0 9,1

- ammattitutkinnot lkm 466 338 350 579 65,4 71,3

- erikoisammattitutkinnot lkm 452 407 350 426 21,7 4,7

Suoritetut tutkinnon osat lkm 19 402 20 972 22 100 17 223 -22,1 -17,9

- perustutkinnot lkm 14 142 16 437 19 500 14 227 -27,0 -13,4

- ammattitutkinnot lkm 4 310 3 935 1 400 1 819 29,9 -53,8

- erikoisammattitutkinnot lkm 950 600 1 200 1 177 -1,9 96,2

Työllistyminen % 64,0 64,0 66,0 66,3 0,5 3,6

Jatko-opintoihin sijoittuminen, amk+yliopisto *) % 8,3 6,5 8,3 5,8 -30,1 -10,8

Opiskelijapalaute ka. 3,9 4,1 4 4,1 2,5 0,0

Työelämäpalaute **) - - - 4,1

Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat (yhteishaku) hakijat / 
aloituspaikat

0,93 0,95 0,95 1,13 18,9 18,9

Jatkuvan haun kautta aloittaneet ***) lkm - - - 1663

Opinnoista eroaminen (tavoitteena koko tutkinto) ****) % 10 9,1 8,4 10,27 22,3 12,9

Opinnoista eroaminen, alle 18 -vuotiaat  ****) - 2,1 3,9 1,82 -53,3 -13,3

Opinnoista eroaminen, 18-29 -vuotiaat  ****) - 11,1 8,9 17,35 94,9 56,3

VALMA-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuminen % 82,0 85,0 93,0 86,0 -7,5 1,2

***) mittari otetaan käyttöön v.2020 aikana

     

TP 2020

*) valtionosuusrahoitus
**) mittari otetaan käyttöön v. 2021, tavoiteasetanta tarkentuu, kun valtakunnalliset mittarit on tiedossa

****) Opinnoista eroamisissa raportoidaan ns. negatiiviset eron syyt, jolloin opiskeli jalla ei ole tiedossa jatkopolkua.

Toiminnan tuloksellisuus ja strategian toteutumista kuvaavat mittarit

Suoritus- ja vaikuttavuus yks. TP 2019 TA 2021
Poikkeama-% 

TA2021-TP2021
Muutos-% 

TP2021-TP2020
TP 2021
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sekä vaikuttavuus ja keskittyminen olennaiseen. Visiomme on Salpaus - enemmän kuin koulu - 
opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. 
 
Työelämäkumppanuuksia ja yhteistyötä vahvistetaan myös mm. kumppanuussopimuksilla, joita 
Salpaus on solminut eri tahojen kanssa tähän mennessä n. 15 kpl. Kumppanuussopimukset on 
laadittu puitesopimusmallisesti ja pääosin monialaisten yritysten kanssa. 
Kumppanuussopimuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osapuolten kumppanuutta siten, 
että yhteistoiminta tukee molempien osapuolten kilpailukyvyn kasvattamista, strategisia ja 
operatiivisia tavoitteita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen ja hyvinvoinnin 
edistämistä. Sopimuksen erityisenä tarkoituksena on syventää ja systematisoida pitkäaikaista, ja 
jo ennestään monimuotoista yhteistyötä koulutuksessa ja kehittämistoiminnassa molempien 
osapuolien hyödyksi. Näiden lisäksi Salpauksella on satoja yrityksiä, joiden kanssa tehdään 
jatkuvaa yhteistyötä mm. työpaikalla tapahtuvan oppimisen muodossa. 
 
Maakuntahallitus hyväksyi 8.2.2021 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuosille 2021–
2025 ja kaikki ohjelma-alueen kunnat hyväksyivät sen keväällä 2021. 
Kuntien on lain mukaan valmisteltava kotoutumisohjelmat ja nyt laadittu Päijät-Hämeen 
maahanmuutto-ohjelma voi toimia kunnan kotoutumisohjelmana, mikäli kunta niin päättää. 
Maahanmuutto-ohjelma valmisteltiin Päijät-Hämeen liiton johdolla alueen keskeisten 
toimijoiden yhteistyönä. Valmistelusta vastasi valmisteluryhmä, jonka työtä ohjasi laaja-alainen 
ohjausryhmä, jossa myös Koulutuskeskus Salpaus oli edustettuna. 
 
Koronapandemian vaikutus opetus- ja ohjausjärjestelyihin ei ollut enää niin huomattava kuin 
vuonna 2020, koska etäopetus ja hybridiopetus olivat jo tuttuja toteutusmalleja ja henkilöstöllä 
oli luotuna näihin hyvät toimintakäytänteet ja -välineet sekä osaamista. Myös opiskelijoille 
erilaiset opiskelutavat olivat tulleet tutuiksi. Opetusta pystyttiin toteuttamaan pääosin 
lähiopetuksena lyhyitä etäopetusjaksoja ja alakohtaisia tilapäisiä opetusjärjestelymuutoksia 
lukuun ottamatta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkui lähes ennallaan.  
 
Ammatillisen koulutuksen näyttöjen suorittamiseen tuli väliaikainen lakimuutos, jolla 
joustavoitettiin näyttöjen toteuttamista ja pystyttiin varmistamaan paremmin valmistuvien 
opiskelijoiden valmistuminen korona-aikana. Lakimuutos on voimassa ajalla 1.7.2020 - 
31.7.2022.  
 
Ammatillisen tutkinnon osan osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa 
työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Jos näyttöä ei koronasta johtuvista syistä voida 
toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan 
heinäkuun alusta voimaan tulleen väliaikaisen lain mukaan osoittaa suorittamalla muita 
käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. 
Näytöt tulee lainsäädännön mukaan järjestää ensisijaisesti työpaikoilla käytännön työtilanteissa. 
Tätä pääsääntöä tulee edelleen noudattaa, mikäli se on työpaikan puolesta mahdollista ja 
koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle ja 
näytön arvioijille. Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla. 
Näyttöympäristön tulee tällöin mahdollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn osaamisen 
osoittaminen. Näyttöjä voidaan tämän säännöksen nojalla toteuttaa myös muissa 
näyttöympäristöissä, kuten koulutuksen järjestäjän omilla työmailla, opetusmetsissä, 
opetusmaatiloilla tai oppilaitoksen työsaleissa taikka muutoin oppilaitoksessa. 
  
Valtakunnallisen hallitusohjelman mukaisesti olemme saaneet määräaikaisia panostuksia toisen 
asteen koulutukseen erityisesti opetukseen ja ohjaukseen. Tavoitteena Salpauksessa on 
keskittyminen jo tehtyjen muutosten ja uudistusten toimeenpanoon ja tasalaatuisuuden 
varmistamiseen opetuksessa ja ohjauksessa. 
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Alla kuvattuna Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä vuonna 2021 (tilannepäivän 
31.12.2021 määrä). 
 

 
 
Asetuksen mukaisen muodollisesti kelpoisen opetushenkilöstön osuus (90,1 %) on hyvällä 
tasolla, vaikkakin se on laskenut hieman edelliseen vuoteen 2020 verrattuna (93,3 %). 
Tilanteissa, joissa kelpoisuusvaatimukset täyttävää opetushenkilöstöä on vaikea saada 
rekrytoitua, henkilöstöä on palkattu määräajalle. Opettajakoulutusta järjestetään edelleen 
yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa 
alueellisina koulutusryhminä. 
 
Salpaukselle myönnettiin keväällä 2021 ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä 3,347 miljoonaa 
euroa määräaikaisena valtionosuuden korotuksena opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 
opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin sekä vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion 
määrärahasta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Näillä resursseilla 
Salpauksessa rekrytoitiin opiskelijoiden tueksi merkittävän määrän opettajia ja opinto-ohjaajia. 
Vaikka tukitarpeet ovat jatkuvia, saatujen resurssien määräaikaisuus estää toiminnan 
vakiinnuttamisen tälle tasolle.  
 
Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020. Kuntakokeilut 
alkoivat valtakunnallisesti 1.3.2021 ja kestävät kesäkuun 2023 loppuun saakka. Lahden alueen 
työllisyyden hoidon kuntakokeilun kohderyhmät ovat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat 
työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat 
työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa 
hankealueiden TE-toimistoissa.  Lahden seudun kuntakokeiluun kuuluvat Lahden lisäksi Asikkala, 
Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Päijät-Hämeen kokeilun piiriin kuuluu yli 11 000 asiakasta. 
 
Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai 
koulutukseen ohjautumista. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja osaavan työvoiman 
saantiin. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti pidempään työttömänä olleisiin ja heikommassa 
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistämiseen. Kokeilun aikana 
kehitetään uusia palveluja ja palvelumalleja, joissa integroidaan työllisyys-, koulutus- sekä 

OPETUS- JA 
OHJAUSHENKILÖSTÖN 
MÄÄRÄ 
31.12.2021 

MÄÄRÄAIKAINEN VAKINAINEN KAIKKI 
YHTEENSÄ 

ASUNTOLAOHJAAJA   2 2 
ERITYISOPETTAJA 2 17 19 
KOULUTUSOHJAAJA 2   2 
LEHTORI   253 253 
OPETTAJA   7 7 
OPETUSALAPÄÄLLIKKÖ   18 18 
OPINTO-OHJAAJA 3 23 26 
OPISKELIJATOIMINNAN 
KOORDINAATTORI 

  1 1 

PALVELUOHJAAJA       
STUDIOMESTARI   1 1 
TAITOVALMENTAJA 11 35 46 
TALLIVASTAAVA   1 1 
TUNTIOPETTAJA 
(PÄÄTOIMINEN) 

41 46 87 

TUNTIOPETTAJA 
(SIVUTOIMINEN) 

18   18 

YHTEENSÄ 77 404 481 
MUU HENKILÖSTÖ     184 
KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ     665 
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sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen tavoitteena tunnistaa yksilölliset 
palvelutarpeet.  
 
Työllisyyden kuntakokeilu on lähtenyt alueella vähitellen käyntiin. Salpaus on toiminnassa 
kiinteästi mukana tarjoamalla ohjausta ja erilaisia räätälöityjä koulutuspalveluja kuntakokeilun 
asiakkaille. Tämän toiminnan odotetaan vilkastuvan vuoden 2022 aikana, kun kokeilun toimijat 
saavat yksilöllisen asiakasohjauksen täysimääräisesti käyntiin. 
 
Työttömien työnhakijoiden työttömyysaste v. 2021 (tilastotieto 11/2021) oli Lahdessa koko 
maan korkein (13,9 %, koko maa 9,6 %). Vastaava trendi oli nuorten alle 25-vuotiaiden 
työttömyysasteessa (Lahti maan korkein 15,6 %, koko maa 10,5 %).  
 
Päijät-Hämeessä on muuta Suomea selkeästi matalampi koulutustaso sekä korkea 
nuorisotyöttömyys. Kuntakokeilun kokonaiskohderyhmän on arvioitu olevan n. 11 000 henkilöä. 
Suuri osa kohderyhmästä on vaikeasti työllistettäviä tai haastavammassa työmarkkina-asemassa 
olevia eri-ikäisiä. Lisäksi yritetään tavoittaa vielä kotona olevia maahanmuuttajanaiset ja saada 
heidät aktiivisiksi osallistujiksi työelämään ja yhteiskuntaan. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli 
Lahdessa 29,7 % (koko maa 22,1 %). (Lähde TEM, Työnvälitystilasto).  
 
Salpaus on mukana yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa Lahden kaupungin osittain 
rahoittamassa Yritys-Hunter-toiminnassa sekä Lahti Trainee -ohjelmassa. Toiminta on osa 
työllisyyden hoidon kuntakokeilua ja se tukee Lahden kaupungin työllisyyden kriisipaketin 
tavoitteiden toteuttamista. Uuden alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on synnyttää 
oppilaitoksille uusia yrityskontakteja ja tukea alueen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 
(Salpaus, LAB, LUT) sijoittumista alueen yrityksiin. Jalkautuminen yrityksiin mahdollistaa uudet 
harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työmahdollisuudet alueen opiskelijoille ja valmistuville, kasvattaa 
yrityksien tietämystä alueen oppilaitoksista ja niiden osaajista sekä edistää Lahden kaupungin 
vetovoimaa sekä pitovoimaa opiskelu-, työskentely- ja kotikaupunkina. Salpauksesta 
toiminnassa on mukana 2 henkilöä, toiminta ajoittuu ajalle 1.9.2020 – 30.6.2023.  
 
Pienten kuntien yhteistyöllä ja kampuspaikkakunnasta riippumattomalla koulutuksella haetaan 
apua mm. pahenevaan hoitajapulaan. Uudella tavalla toteutettu lähihoitajakoulutus käynnistyi 
18.1.2021. Koulutus toteutetaan paikallisesti Joutsa-Pertunmaa-Hartola-Sysmä alueella, 
yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Opetus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä Gradian ja Salpauksen kesken. Koulutusmallin valmistelua, yhteistyön 
koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa ESR-
hankkeen avulla. Tavoitteena on, että valmistuvat opiskelijat työllistyvät koulutustyöpaikkoihin 
jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen. Vastaavia toteutuksia valmistellaan myös 
muille paikkakunnille yhteistyössä alueiden eri toimijoiden kanssa. Näin haetaan yhdessä 
alueille sekä veto- että pitovoimaa haastavassa tilanteessa ja kilpailussa osaavasta työvoimasta.  
 
Salpaus kehittää jatkuvasti koulutustarjontaansa. Salpaus käynnisti syksyllä 2021 
verkkopainotteisen lähihoitajakoulutuksen. Koulutuksen sisältö on samanlainen kuin 
tavanomaisesti suoritettavassa lähihoitajan tutkinnossa, mutta opiskelu tapahtuu pääosin 
verkossa. Koulutukseen kuuluu myös 2 lähipäivää kuukaudessa oppilaitoksessa ja työpaikalla 
oppimista tavallisen lähihoitajakoulutuksen tapaan.  
 
Jatkossa myös merkonomiksi voi opiskella verkko- tai hybriditoteutuksena. Toteutustavat 
sopivat erityisesti opiskelijoille, joilla on jo jokin toinen ammatillinen perustutkinto suoritettuna, 
suoritettuja lukio-opintoja tai aiemmin kesken jääneet merkonomiopinnot. Verkko-opinnot 
sopivat erityisen hyvin työssäkäyville ja eri paikkakunnalla asuville. Opinnoissa menestyminen 
edellyttää myös kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan ilman jatkuvaa ohjausta ja 
ryhmässä oloa. 
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Päijät-Häme kansainvälistyy ja alueen työelämässä tarvitaan yhä enemmän myös englantia 
osaavia ammattilaisia. Koulutuskeskus Salpaus toteutti keväällä 2021 alueen yrityksille kyselyn 
englanninkielisen ammatillisen koulutuksen tarpeesta. Kyselyssä esille nousseeseen tarpeeseen 
vastataan Salpauksessa kehittämällä englanninkielisiä koulutuksia sekä toteuttamalla yritysten 
ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä kielikoulutuksia. Englannin kielen osaamisen lisäksi 
kyselyssä tuli esille riittävän suomen kielen taidon tarve mm. työturvallisuusmääräysten 
ymmärtämisen varmistamiseksi. Englanninkielisiä koulutuksia on käynnistymässä syksyllä 2022 
erityisesti paikallisten teknologia-alan yritysten tarpeisiin. 
 
Salpauksessa on voinut vuodesta 2019 alkaen opiskella osan merkonomin tutkintoon kuuluvista 
asiakaspalvelun opinnoista englannin kielellä. Syksyllä 2022 laajennamme englanninkielistä 
osuutta asiakaspalvelun opinnoissa.  
 
Lisäksi Salpauksessa on tulossa myös yritystoiminnan opintoja englannin kielellä, joita voi ottaa 
kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. 
 
Salpauksen opiskelijat voivat kehittää kielitaitoaan ja kansainvälistä osaamistaan myös 
liikkuvuusjaksoilla ulkomailla tai kotimaassa kansainvälisessä työympäristössä tai 
kotikampuksella opiskellen vaihto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä. 
 
Salpaus järjesti aiempina vuosina yhteishaussa valituille opiskelijoille orientaatioviikon, jossa 
uudet opiskelijat tutustuivat Salpaukseen, tulevaan ammattiin ja uusiin opiskelukavereihin. 
Orientaatioviikoille osallistui runsaasti aloittavia opiskelijoita. Vuonna 2021 orientaatioviikon 
toteuttaminen ei ollut enää mahdollista oppivelvollisuuslain astuessa voimaan. Tämä muutos 
vaikutti negatiivisesti Salpauksen kesäaikaiseen opiskelijavuosikertymään.  
 
Salpaus on noudattanut muun kuin opetustyön osalta alueellista etätyösuositusta, joka oli 
voimassa koko vuoden 2021 ajan. Kotiväen ja vanhempain illat sekä valmistujaisjuhlat 
toteutettiin virtuaalisesti vuonna 2021. Samoin säännölliset toimitusjohtajan ja rehtorin 
henkilöstöinfot Salpauksen henkilökunnalle ajankohtaisista asioista. Näin myös varmistettiin 
yhtäläinen tiedonsaanti kaikille salpauslaisille tavoittaen suurempi määrä kuulijoita kuin 
perinteisillä tavoilla. Nämä kaikki oli myös mahdollista katsoa jälkikäteen Santra-intranetistä. 
Lähes kaikki kokoukset toteutettiin etäjärjestelyin, ellei asian luonne erityisesti edellyttänyt 
lähitapaamista. Myöskään osallistujamäärältään suurempia opetukseen liittymättömiä yhteisiä 
kokoontumisia ja tilaisuuksia ei järjestetty koko vuonna, lukuun ottamatta Salpauksen 20-vuotis 
ja kuntayhtymän 25-vuotis juhlatilaisuuksia, joista toinen pidettiin pienimuotoisena 
kutsuvierastilaisuutena peruskorjatun Ståhlberginkatu 10:n tiloissa ja toinen 
verkkojuhlatoteutuksena koko Salpauksen henkilöstölle. Salpaus on vahvasti mukana erilaisissa 
alueen sekä valtakunnallisen tason tapahtumajärjestelyissä, joskin koronapandemia esti näistä 
valtaosan toteuttamisen v. 2021. 
  
Salpaus toteuttaa opetusta ympärivuotisesti. Näin opiskelijoilla on mahdollisuus myös kesä- ja 
loma-aikoina edistää opintojaan mm. verkko-opinnoilla, työpaikalla oppimalla tai kesätöillä, 
jolloin opiskelija saa opintosuorituspisteitä osaamisen tunnustamisen kautta. Salpauksessa on 
määritelty pääsääntöiset loma-ajat, ellei opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen 
kehittämissuunnitelmassa (HOKS) toisin sovita. Keskeytymättömässä opiskelussa opiskelija on 
oikeutettu maksimissaan 4 viikon yhtenäiseen lomajaksoon vuodessa. Opiskelija voi halutessaan 
edistää opintojaan kesätöiden ajalla solmimalla esim. työnantajansa kanssa oppisopimuksen ko. 
jaksolle.  
 
Salpaus järjestää työvoimakoulutusta järjestämislupansa puitteissa. Ammatillinen 
tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus toteutetaan yhdessä muun ammatillisen koulutuksen 
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kanssa. Työttömien työnhakijoiden on mahdollista opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella 
ja myös muissakin kuin perinteisissä työvoimakoulutuksen ryhmissä. Ammatillinen 
tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus toteutui suunnitellun mukaisesti. 
 
ELY-keskukset hankkivat ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta, 
yhteishankintakoulutusta ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen toteutuma pysyi edellisten vuosien tasolla. Vuonna 2021 käynnistettiin 
Päijät-Hämeen monialaisen lisä- ja täydennyskoulutuksen ja lupakorttikoulutusten 
puitehankinnat, joista Koulutuskeskus Salpaus toteuttaa suurimman osan. Vuonna 2021 
toteutettiin myös yritysten tarpeisiin räätälöityjä yhteishankintakoulutuksia 
 
Vuonna 2021 työvoimakoulutuksen painopiste oli ammattitaidon kehittämisessä sekä 
tutkintotavoitteisessa että ammatillista osaamista syventävässä ja täydentävässä koulutuksessa. 
Tavoitteena oli saavuttaa työpaikan edellyttämä ammattitaito suorittamalla osatutkinto tai muu 
työpaikan osaamisvaatimus.   
 
Salpaus kehittää edelleen opetus- ja ohjauskäytäntöjä, jotta varmistamme opiskelijoillemme 
henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisen riittävän opetuksen ja ohjauksen määrän. Osa 
opiskelijoista pystyy etenemään opintopolulla nopeastikin, kun taas osa opiskelijoista tarvitsee 
paljon tukea ja ohjausta opintojen etenemisessä.  
 
Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa perustutkinnossa ammattitutkinnossa, 
erikoisammattitutkinnossa sekä valmentavassa koulutuksessa. Erityinen tuki on yksilöllisiin 
tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä 
erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Oppimisen tueksi on tarjolla muun muassa selkeitä 
oppimateriaaleja, eriyttäviä tehtäviä, riittävästi aikaa oppimiseen, erilaisia apuvälineitä, 
käytännönläheistä ja työvaltaista oppimista, tukea työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, näytön 
suunnitteluun ja itsearviointiin sekä osaamisen arvioinnin mukauttamista. 
 
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu entistä enemmän opiskelijoita, joiden opiskeluvalmiudet 
ovat heikot ja jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opinnoissa sekä opiskelijoita, joilla on 
erilaisia terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia, jotka vaikeuttavat opintojen suorittamista. 
Ammatillisissa opinnoissa menestymiseen vaikuttaa merkittävästi aiempi opintohistoria, 
peruskoulussa opitut luku-, kirjoitus- ja matemaattiset taidot sekä sosiaaliset taidot ja nuorilla 
opiskelijoilla kodin tuki.  
 
Salpaus on reagoinut edellä mainittuihin opiskelijoiden lisääntyneisiin tuen tarpeisiin mm. 
palkkaamalla lisää opinto-ohjaajia sekä opetushenkilöstöä. Lisäksi Salpaus on organisoinnut 
eritysopetusta ottamalla käyttöön uuden erityisen tuen toimintamallin 1.2.2021. Erityisopettajia 
rekrytoitiin lisää ja heidät kokoaikaistettiin tehtävään vuoden 2021 alusta. Toimintamallissa 
mm. erityinen tuki otettiin käyttöön kaikilla koulutusaloilla työparimallina (laaja-alainen + 
ammatillinen erityisopettaja). 
 
Edelleen alueella on suuri tarve koululääkäri-, mielenterveys- ja päihdehuollonpalveluille 
erityisesti nuorille. Korona-ajan yksinäisyys on osaltaan lisännyt tuen tarvetta osalla nuoria ja 
perheitä. Koronan jatkuessa on erityisen tärkeäksi muodostunut opiskelijoiden opinnoissa 
mukana pysyminen, opettajien ja ohjaajien osaaminen ja jaksaminen. Alueen 
hyvinvointipalvelujen uudelleen järjestelyyn liittyen Salpaus on esittänyt toiveen palvelujen 
järjestäjälle, että jatkossa myös kouluterveydenhoitajat voisivat sijaita Salpauksen kampuksilla 
psykologien ja kuraattorien kanssa. Näin parannettaisi huomattavasti ko. palvelujen 
saavutettavuutta ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 
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Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden ongelmat vaikuttavat myös oleellisesti 
koronapandemian lisäksi 18–29-vuotiaiden opiskelijoiden eroamisena, joka on lisääntynyt 
huomattavasti muutaman viime vuoden aikana aiempaan verrattuna. Salpaus on seurannut 
huolestuneena tilanteen kehittymistä ja olemme ilmaisseet suuren huolemme asian suhteen 
mm. moniammatilliselle yhteistyöverkostolle. Lisäksi kehitämme edelleen Salpauksen sisällä 
toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään opinnoista eroamista. Alle 18-vuotiaiden (eli 
peruskoulusta suoraan tulleiden) opiskelijoiden eroaminen vähentyi runsaasti aiempiin vuosiin 
verrattuna. Suurilta osin tähän vaikutti oppivelvollisuuslaki, joka estää opiskelijan eroamisen 
omasta ilmoituksesta.  
 
Salpaus tekee tiivistä yhteistyötä Kaarisilta ry:n sekä Kiipulan ammattiopiston kanssa vaativan 
erityisen tuen palveluiden toteuttamisessa. Kiipula toimii Salpauksen keskustakampuksella 
Lahdessa. Tilojen lisäksi Kiipula hyödyntää Salpauksen ruokailu- ja muita palveluja. Samalla 
Kiipula tarjoaa myös oppimisympäristöjä Salpauksen opiskelijoille. Päijät-Hämeen alueelle on 
tarvetta lisätä vaativan erityisen tuen palveluita, erityisesti esim. Kiipulan ammattiopiston 
toteuttamana. 
 
Salpaus toimii yhteistyössä Kaarisilta ry:n kanssa, jossa Salpauksen opiskelijoita on kahdessa 
perustutkinnossa (media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto / kuvallisen ilmaisun 
osaamisala sekä musiikkiala / musiikin osaamisala), valmentavassa koulutuksessa (Valma) sekä 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (Telma).  
 
Opiskelijoille on Salpauksessa tarjolla myös yksilöllisiä oppimisympäristöjä kuten erilaisia 
pajatoimintoja, Oppimisstudio, Opinpaja sekä Pulssi ja Pulssin paja. Pulssi tarjoaa 
kokonaisvaltaista tukea opintoihin ja arjen toimintakyvyn edistämiseen. Tuki on yksilöllistä 
tukea opintojen jatkamiseen, ammatillisen tutkinnon loppuun suorittamiseen sekä 
arjenhallinnan selkeyttämiseen ja vahvistamiseen opiskelijan vahvuudet ja voimavarat 
huomioiden.  
 
Tilannepäivän 31.12.2021 (ko. päivänä Salpauksen läsnäolevista opiskelijoista erityistä tukea 
saavat opiskelijat) raportoinnin mukaan Salpauksessa oli 527 erityistä tukea saavaa opiskelijaa. 
Erityistä tukea saavien opiskelijoiden määrä vaihtelee vuoden aikana riippuen mm. valmistuvien 
opiskelijoiden määrästä.  
 
Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta (L1214/2020) astui voimaan 1.8.2021 alkaen. Sen myötä 
oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan 
ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia niitä nuoria, jotka suorittavat 
perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen. Jos perusopetuslain 
mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden 
laajentumisen piiriin. 
 
Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän 
hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset 
tulivat voimaan jo 1.1.2021, jolloin velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä 
koulutuksessa koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia. 
 
Salpauksessa valmistauduttiin oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin ja mm. 
hakuprosessien toimenpiteiden uudistuksiin. Hakijoiden hakeutumista seurataan entistä 
tarkemmin ja mahdollisiin pudokkaisiin reagoidaan nopeasti mm. Valpas-palvelun avulla. 
Seurannan avulla pyritään nopeasti reagoiden tarkastelemaan tarvittavia aloituspaikkamääriä 
erityisesti avaamalla jatkuvan haun kohteita. Osa koulutuksista on perustellusti siirretty 
haettavaksi ainoastaan jatkuvan haun puolelle. Myös Valma-koulutuksen (jatkossa TUVA-
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koulutus) paikkoja on lisätty sekä yhteistyötä tiivistetty alueen muiden kouluttajien, kuten 
Kiipulan kanssa.  
 
Salpaus on vuosien mittaan kehittänyt erilaisia yhteistyömuotoja yhdessä perusopetuksen 
kanssa. Yhteistyön yksi keskeinen tavoite on tukea perusopetuksen opintojen ohjausta ja 
varmistaa, että mahdollisimman moni peruskoulun päättävä nuori löytää itselleen sopivimman 
alan. Tässä onnistuminen vähentää opintojen alkuvaiheessa tapahtuvia eroamisia. 
Yhteistyömuotoja perusopetuksen kanssa tulee edelleen kehittää. Tärkeää on lisätä 
peruskoululaisten työelämään ja koulutukseen tutustumista sekä huolehtia siitä, että 
perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on ajantasainen tieto ammatillisen koulutuksen 
tarjoamista mahdollisuuksista.  
 
Yhtenä yhteistyömuotona perusopetuksen kanssa Salpaus järjesti helmikuussa 2021 
yhteishakuun liittyvät verkon kautta toteutetut koulutusten etäesittelyt. Esittelyt olivat 
suunnattu mm. peruskoulujen opinto-ohjaajille, yhdeksäsluokkalaisille ammatillisen 
koulutuksen hakijoille sekä heidän huoltajilleen. Esittelyissä oli mahdollisuus tutustua 
Salpauksen koulutusaloihin, oppimisympäristöihin ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa.  
 
Tavoitteellista viestintää ja markkinointia on toteutettu monipuolisesti opiskelijahankinnan 
(sekä yhteishaku että jatkuva haku) sekä brändin vahvistamisen näkökulmasta. Salpauksen 
verkkosivut on suunniteltu asiakaslähtöisiksi ja saavutettaviksi.  
  
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.  on osaltaan edistänyt ammatillisen 
koulutuksen vetovoiman nostoa kampanjallaan ”Väylät auki”. Kampanjan tavoitteena on 
pitkäjänteinen työ ammatillisen koulutuksen vetovoiman eteen. Kampanjan elementtejä ovat 
verkkosivusto, herovideot, tubevideot sekä yläkouluille suunnattu materiaali. Kampanja on 
käynnistynyt v. 2018 ja jatkui edelleen v. 2021, jolloin kampanjan uutena toteutuksena tarjottiin 
kaikille yläkoululaisille nuorten suosiossa olevien tubettajien juontamat YouTube-
livetapahtumat, jossa käsitellään etukäteen esitettyjä kysymyksiä liittyen opiskelupaikan 
valintaan 9-luokan jälkeen. 
 
Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen korostuu yhä enemmän. Yhtenä 
vaikuttamisen muotona on valtakunnallinen Opetushallituksen opiskelijapalautekysely. 
Opiskelijapalaute kerätään aloittavilta sekä päättäviltä opiskelijoilta. Kysely vaikuttaa 
Salpauksen saamaan rahoitukseen. Kysely koskee kaikkia tutkinto-opiskelijoita: perustutkinto, 
ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, työhallinnon valtionosuusrahoituksella opiskelevat, 
tutkinnon osaa tai sen osia suorittavat sekä laajennettua oppisopimuskoulutusta suorittavat 
(mikäli opiskelija on Salpauksen kirjoilla). Kysely ei koske VALMA ja TELMA opiskelijoita, eikä 
pienempiä tutkinnon osia suorittavia tai suoraan näyttöön meneviä opiskelijoita.   
 
Salpaus on panostanut opiskelijapalautteen keräämisen prosessiin erilaisin toimenpitein. 
Salpauksessa otettiin 19.4.2021 käyttöön automaattinen opiskelijapalautteiden linkin 
lähettäminen. Aiemmin linkit lähetettiin manuaalisesti.  
 
Salpauksen vastausprosentti oli koko kaudella 1.7.2020 – 30.6.2021 aloituskyselyssä 53 %. 
Päättökyselyssä vastausprosentti Salpauksessa oli 48 % koko tutkinnon suorittaneiden sekä 
tutkinnon osan tai osia suorittaneiden osalta. Opiskelijapalautteen tuloksia voidaan pitää 
vastausprosenttimäärän lisäksi myös erityisesti sisällöllisten vastausten pohjalta hyvänä. 
Salpauksen vastausten keskiarvo oli n. 4,1 asteikolla 1–5. Vastaukset olivat hyvin samaa tasoa 
valtakunnallisestikin.  
 
Salpauksessa kehitetään edelleen toimintoja Opiskelijapalautteen vastaamisen parantamiseksi. 
Kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi Salpaus kohdensi sisäisen tarkastuksen 
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opiskelijapalautteen keräämisen käytänteisiin. Sisäisen tarkastuksen toteuttaja (BDO) käytti 
tarkastusmenetelmänä aineistoanalyysiä sekä haastatteluja. Tarkastuksessa tehtiin otanta 
raportoinnista, palautteen käsittelystä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa sekä palautteeseen 
reagoinnin toimenpiteistä. Tarkastuksesta saadun raportin pohjalta Salpauksessa toteutettiin 
vuonna 2021 opiskelijapalautteen edelleen kehittämiseksi toimenpiteitä (esim. raportoinnin 
kehittäminen Power BI).  
 
Suoraan rehtorille, esimiehille sekä opetushenkilöstölle tulevan palautteen lisäksi on 
Salpauksella käytössään Hei, hei -mitä kuuluu -palautejärjestelmä, jonka kautta opiskelija voi 
halutessaan lähettää palautteensa anonyymisti ja luottamuksellisesti. Salpauksen nettisivuilta 
löytyvä opiskelijoiden palautekanava on ollut Salpauksessa käytössä noin 4 vuotta. Vuonna 2021 
palautteita tuli tätä kautta 84 kpl. Palautteiden aiheina oli mm. opetuksen ja ohjauksen 
toteutusta koskevat asiat sekä koronaan liittyvät käytänteet (lähi- tai etäopetus).  
  
Salpauksessa järjestettiin syksyllä 2021 eri kampuksilla opiskelijoille johdon kyselytunteja. 
Kyselytunneilla opiskelijat voivat antaa palautetta, kysyä mieltä askarruttavista asioista tai 
esittää kehitysajatuksia suoraan ylimmälle johdolle ja kasvotusten.  
 
Salpaus kehittää aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ym. liittyviä toimintoja monella eri 
tavalla. Esimerkiksi tutortoimintaa on tuettu resursoimalla vastuuhenkilöitä eri kampuksille ja 
järjestämällä toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille tutorvalmennusta. Tutortoiminta on 
vertaistukea, jossa edistetään opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia sekä 
vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksen yhteisön jäsenenä. Tutorit ovat mukana 
uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa sekä apuna ryhmäyttämisessä. Tutoreilla on myös 
tärkeä rooli kerrottaessa opinnoista uusille opiskelijoille. Tutortoiminta on mahdollista liittää 
osaksi opintoja. 
 
Kaikki Salpauksen opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan aktiivit kokoontuvat 
noin kerran kuussa käymään läpi oppilaitoksen ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan erilaisia 
tapahtumia oppilaitoksen yhteisöllisyyttä lisäämään. Ajankohtaisten asioiden lisäksi aktiivit 
valitsevat keskuudestaan edustajia erilaisiin Salpauksen toimikuntiin opiskelijajäseniksi, 
esittelevät toimintaa toisille opiskelijoille sekä pitävät opiskelijoiden asioita esillä oppilaitoksen 
päätöksenteossa. 
 
Ammattiin opiskelevien SAKUstars-kulttuurikilpailun teemana vuonna 2021 oli ”Antaa taidon 
näkyä”. Tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti etänä Iisalmessa siten, että kilpailijat 
osallistuivat lähettämällä omat työt ennakkoon kilpailun järjestäjälle sekä kisaamalla omasta 
oppilaitoksesta tai koululta käsin. Salpauksen kilpailujoukkueessa oli yhteensä 28 opiskelijaa. 
Salpauksen opiskelijat saavuttivat kisoissa yhden kullan, kaksi pronssia sekä kunniamainintoja.  
 
Koulutuskuntayhtymä OSAO järjesti 18. – 20.5.2021 TaitajaSM -kilpailut. Taitajassa kilpaillaan 
vuosittain ammattitaidon Suomen mestaruuksista ja se on Suomen suurin ammatillisen 
koulutuksen tapahtuma. Kilpailu on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja 
kilpailuvuonna 21 vuotta täyttäville tai sitä nuoremmille henkilöille, mutta vuonna 2021 
muutama laji oli ikärajaton. Koronapandemia vaikutti kisajärjestelyihin, josta johtuen niiden 
toimintamallia uudistettiin. Taitaja-semifinaalit hajautettiin opiskelijoiden omiin oppilaitoksiin. 
Myös SM-finaalit hajautettiin 13 eri paikkakunnalle. Semifinaaleihin ilmoittautui 1520 
ammatillista opiskelijaa ympäri Suomea. Salpaus järjesti 20 lajin semifinaalit, joihin osallistui 53 
kilpailijaa. Semifinaaleiden perusteella valittiin lajien parhaat toukokuussa pidettäviin 
ammattitaidon SM-finaaleihin.  
 
Salpaus menestyi TaitajaSM -kilpailussa historiallisen hyvin; kilpailijamme saavuttivat yhteensä 
peräti seitsemän mitalia 12 mahdollisesta. Mitaleita oli neljä kultaa, kaksi hopeaa ja yksi pronssi. 
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Taitaja2021-finaaleihin lähti Salpauksesta 14 kilpailijaa, valitettavasti kuitenkin Salpauksen 
lajeista kaksi eli huonekalupuuseppä sekä levy ja hitsaus jouduttiin koronavarotoimien takia 
perumaan juuri ennen kilpailujen alkua, joten kaksi Salpauksen kilpailijaa ei päässyt 
osallistumaan näihin finaaleihin ollenkaan. 
 
Edellä mainitusta upeasta kisamenestyksestämme johtuen Skills Finland ry palkitsi Salpauksen 
menestyksestä Taitaja-kilpailussa v. 2021 sekä kiitti Salpausta panostuksesta ja sitoutumisesta, 
joilla olemme vaikuttaneet alueemme ammatillisen koulutuksen korkeaan tasoon. 
 
Koronatilanteen vuoksi syksyksi 2021 suunniteltu WorldSkills Shanghai 2021 -kilpailu siirtyi 
pidettäväksi syys-marraskuussa 2022.  
 
Salpauksen opiskelijalle myönnettiin valtakunnallisen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen 
(AMKE) maahanmuuttajastipendi, joka myönnetään vuosittain esimerkilliselle 
maahanmuuttajaopiskelijalle. 

 
2.3 Salpaus lukuina vuonna 2021 
 
2.3.1 Opiskelijavuodet ja -määrät 

 
Ammatillisen koulutuksen lain mukaisesti rahoituksessa seurataan opiskelijavuosia. 
Opiskelijavuosi voi muodostua usean eri henkilön opintosuorituksista. Salpauksessa seurataan 
sekä kertyneitä opiskelijavuosia, että opiskelijamääriä (henkilöitä). Lisäksi rahoituksen 
vaikuttavuusosuuteen vaikuttavat suoritetut tutkinnot, tutkinnon osat sekä osaamispisteet. Alla 
olevassa taulukossa kuvattuna Salpauksen opiskelijavuosimäärä v. 2021. 
 

  
 
Alla olevassa taulukossa kuvattuna Salpauksen opiskelijamäärä v. 2021. 
 

  
 

Rahoitus Opiskelijavuodet

Koski rahoitus
Valtionosuusrahoitteinen koulutus 5 922
Työvoimakoulutus (VOS) 258
Valtionosuusrahoitteinen koulutus yhteensä 6 180
Muu rahoitus
Työvoimakoulutus (Ely-keskus) 81
Muuta kautta rahoitettu 121
Muu rahoitus yhteensä 202
Opiskelijavuodet yhteensä 6 382

Rahoitus Opiskelijamäärä

Koski rahoitus
Valtionosuusrahoitteinen koulutus 11 520
Työvoimakoulutus (VOS) 603
Valtionosuusrahoitteinen koulutus yhteensä 12 123
Muu rahoitus
Työvoimakoulutus (Ely-keskus) 435
Muuta kautta rahoitettu 466
Muu rahoitus yhteensä 901
Opiskelijamäärä yhteensä 13 024
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2.3.2 Hakijamäärät ja vetovoimaisuus (yhteishaku, jatkuva haku) sekä oppivelvollisuuden laajentaminen 
 
Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta (L1214/2020) astui voimaan 1.8.2021 alkaen. Sen myötä 
oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. 
 
Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuuden laajennus 
koskee kaikkia niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 
1.1.2021 ja tämän jälkeen. Jos perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 
1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentumisen piiriin. 
 
Oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuutta sekä perusopetuksen järjestäjän 
hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuuta koskevat oppivelvollisuuslain säännökset 
tulivat voimaan jo 1.1.2021, jolloin velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä 
koulutuksessa koskee jo keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä oppivelvollisia. 
 
Salpauksessa valmistauduttiin oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin ja mm. 
hakuprosessien toimenpiteiden uudistuksiin. Hakijoiden hakeutumista seurataan entistä 
tarkemmin ja mahdollisiin pudokkaisiin reagoidaan nopeasti mm. Valpas-palvelun avulla. 
Seurannan avulla pyritään nopeasti reagoiden tarkastelemaan tarvittavia aloituspaikkamääriä 
erityisesti avaamalla jatkuvan haun kohteita. Osa koulutuksista on perustellusti siirretty 
haettavaksi ainoastaan jatkuvan haun puolelle. Myös Valma-koulutuksen (jatkossa TUVA-
koulutus) paikkoja on lisätty sekä yhteistyötä tiivistetty alueen muiden kouluttajien, kuten 
Kiipulan kanssa.  
 
Päijät-Hämeessä päättötodistuksen saaneet peruskoululaiset sijoittuivat v. 2021 miltei tasan 
puoliksi ammatillisen koulutuksen sekä lukiokoulutuksen kesken. Lisäksi peruskoululaisia 
sijoittui ammatilliseen valmistavaan koulutukseen tai muuhun koulutukseen (esim. 
kansanopistot). Ilman opiskelupaikkaa olevia oli tilannepäivänä 30.9.2021 yhteensä 54 henkilöä. 
Tilastoinnissa ei ollut raportointiongelmista johtuen kaikkien Päijät-Hämeen kuntien tiedot 
mukana.  
 
Alla olevassa taulukossa on ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun ensisijaisten hakijoiden 
määrät vuosilta 2019–2021 sekä vuoden 2021 aloituspaikkamäärät. 
 

 
 
Vuoden 2021 yhteishaussa ammatillisen peruskoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä 
suhteessa aloituspaikkoihin (1,13 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) nousi selkeästi edelliseen 
vuoteen (0,95 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) verrattuna. Kaikille peruskoulun päättäville 
koulunkäyntikuntoisille hakijoille on Päijät-Hämeessä tarjolla toisen asteen opiskelupaikka. 
Jatkuvan haun kautta hakeutuneet eivät näy edellä mainituissa luvuissa. Aloituspaikat ovat 
ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen jälkeen jakautuneet uudella tavalla yhteishaun ja 

Koulutusala 2019 2020 2021
Tekniikan alat 386 379 536
Maa- ja metsätalousalat 47 53 60
Palvelualat 300 240 271
Terveys- ja hyvinvointialat 156 139 184
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 131 133 144
Humanistiset ja taidealat 33 46 35
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 89 76 72
Luonnontieteet 3 3 5
Kaikki yhteensä 1 145 1 069 1 307

Ensisijaiset hakijat
2019 2020 2021

426 388 418
135 69 59
257 255 258
132 120 150
162 152 152

24 30 35
80 88 80
20 4 5

1 236 1 106 1 157

Aloituspaikat
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jatkuvan haun kesken. Tämä näkyy mm. yhteishaun aloituspaikkamäärissä, koska osa paikoista 
on kohdennettu ainoastaan jatkuvaan hakuun.  Vetovoimaluku 1 kertoo siitä, että tarjonta 
on tasapainossa kysynnän kanssa, eli paikkoja on tarjolla riittävästi (nuorisotakuu).  
 
Alla olevassa taulukossa kuvattuna Salpauksen vetovoimaluvut (yhteishaku, ensisijaiset hakijat 
suhteessa aloituspaikkamäärään) v. 2021.   

 
 
Yhteishaussa erityisen vetovoimaisiksi aloiksi nousivat v. 2021 autoala / Lahti (vetovoimaluku 
2,20), hius- ja kauneudenhoitoala (1,61), kasvatus ja ohjausala (3,30), sähkö- ja automaatioala 
(3,18), laboratorioala (1,75) sekä talotekniikka (1,80). Vetovoimaisuus oli kokonaisuudessaan 
Salpauksessa hyvällä tasolla kuten muillakin koulutuksen järjestäjillä lähes koko Suomessa. 
Vetovoimaisuuden kasvuun vaikutti osaltaan mm. laajennetun oppivelvollisuuden voimaantulo 
sekä opiskelijoiden vapaa hakeutuminen. Salpauksessa vapaa hakeutuminen näkyi mm. 
hakijoiden keskittymisessä isoimmille kampuksille.  
 
Jatkuva haku väylänä ammatilliseen koulutukseen on vakiinnuttanut paikkansa. Jatkuvan haun 
kautta Salpauksen perustutkintoihin, ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin tuli 
hakemuksia vuoden 2021 aikana yhteensä 5272. Jatkuvan haun kautta opiskelijoiksi otettiin 
yhteensä 1663 henkilöä.  
 
Opiskelijavuositoteuma valintaväylän mukaan jakautuu yhteishakuun (nuoret) sekä jatkuvaan 
hakuun (pääasiassa aikuiset). Vuonna 2021 yhteishausta kertyi yhteensä 2148 opiskelijavuotta, 
kun taas jatkuvassa haussa vastaava määrä oli n. puolet enemmän, eli 4026 opiskelijavuotta.  
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattuna jatkuvan haun hakijamäärät ja hakemusten käsittelyn 
tilanne v. 2021. 
 

 
 
Jatkuvan haun kautta vetovoimaisimmat perustutkinnot olivat hius- ja kauneudenhoitoalan, 
kasvatus- ja ohjausalan, liiketoiminnan, sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan, pintakäsittelyn, 

Koulutusala 2019 2020 2021
Tekniikan alat 0,91 0,97 1,28
Maa- ja metsätalousalat 0,35 0,77 1,02
Palvelualat 1,17 0,94 1,05
Terveys- ja hyvinvointialat 1,18 1,13 1,23
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 0,81 0,88 0,95
Humanistiset ja taidealat 1,37 1,53 1,00
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 1,11 0,86 0,90
Luonnontieteet 0,15 0,75 1,00
Kaikki yhteensä 0,94 0,96 1,13
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kone- ja tuotantotekniikan, maatalousalan/eläintenhoito, media-alan ja kuvallisen ilmaisun sekä 
hevostalouden perustutkinnot.  
 
Vuonna 2021 vetovoimaisia ammattitutkintoja olivat eläintenhoidon, kasvatus- ja ohjausalan, 
liiketoiminnan, lähiesimiestyön sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnot.  
 
Erikoisammattitutkinnoista erityisen suosittuja olivat johtamisen ja yritysjohtamisen, tuotannon 
esimiestyön, tuotekehitystyön sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinnot. 
 

2.3.3 Tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen 
 
Vuonna 2021 suoritettiin yhteensä 2643 tutkintoa (perustutkinnot, ammattitutkinnot ja 
erikoisammattitutkinnot), jolloin nousua vuoteen 2020 verrattuna on n. 400 tutkintoa.  
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattuna suoritettujen tutkintojen määrä v. 2021.  
 

 
 
Salpauksessa tutkinto-opiskelijoita ja tutkinnon suorittajia oli 25 eri ammattitutkinnossa ja 18 eri 
erikoisammattitutkinnossa. Tutkintojen väliset suoritusmäärät vaihtelivat runsaasti. Joissakin 
tutkinnoissa saattoi olla yksi tutkinnon suorittaja, kun taas vetovoimaisimmissa tutkinnoissa oli 
n. 200 suorittajaa. Ammattitutkinnon sekä muutamia yksittäisiä erikoisammattitutkinnon 
suorittajia hakeutui myös jatkuvan haun kautta, mutta pääosin suoritukset toteutettiin 
oppisopimuskoulutuksena.  
 
Seuraavissa taulukoissa on kuvattu suoritettujen tutkintojen sekä tutkinnon osien laajuus 
osaamispisteinä (perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot) vuosilta 
2019–2021. 
 

 
 

2.3.4 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja oppisopimuksen purku 
 
Oppisopimusten määrä on edellisvuosiin nähden yhä edelleen kasvussa. Raportointi sisältää 
oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat, joiden oppisopimus on tehty koko opiskeluajalle. 
Oppisopimusten purkautumisen taustalla ovat usein muutokset yrityksessä, muutokset 
työsuhteessa, työpaikan vaihto tai henkilökohtaiset syyt. Koronapandemia vaikutukset 
oppisopimusten purkautumisen määrään ovat laskussa verrattuna edelliseen vuoteen. 
Salpauksessa on panostettu työelämältä sekä opiskelijoilta saatuihin palautteisiin, joiden 
pohjalta on tehty korjaavia toimenpiteitä. Tehtyjen toimenpiteiden johdosta on mm. erityisen 
merkityksellistä, että koulutuksen järjestämiseen liittyvien oppisopimusten purku vähentyi 
entisestään ja vuonna 2021 purkuja oli vain 1. Oppisopimuksella tutkintoon opiskeli v. 2021 
yhteensä 3085 opiskelijaa, kun vuonna 2020 vastaava määrä oli 2843.  
 

Suoritetut tutkinnot yhteensä 2019 2020 2021

Perustutkinnot 1 713 1 502 1 638
Ammatti tutkinnot 466 338 579
Erikoisammatti tutkinnot 452 407 426
Suoritetut tutkinnot yhteensä 2 631 2 247 2 643

Suoritetut tutkinnon osat (laajuus) yhteensä 2019 2020 2021

Perustutkinnot 14 142 16 437 14 227
Ammatti tutkinnot 4 310 3 935 1 819
Erikoisammatti tutkinnot 950 600 1 177
Suoritetut tutkinnot yhteensä 19 402 20 972 17 223
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Työelämää kannustetaan edelleen toteuttamaan yhä enemmän lyhyitäkin oppisopimusjaksoja, 
esimerkiksi opiskelijoiden loma-aikana tehtävinä oppisopimuksina.  
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattuna oppisopimuskoulutuksen opiskelijavuodet, solmittujen 
oppisopimusten määrät, purkautuneiden sopimusten määrät sekä eronneet opiskelijat vuonna 
2021. 
 

 
 

2.3.5 Eronneiden määrät 
 
Eronneiden määrää seurataan eri ikäryhmien osalta: alle 18-vuotiaat, 18–29-vuotiaat sekä yli 
29-vuotiaat. Rajaus 29 ikävuoteen perustuu nuorisolain määritelmään, jossa nuorilla 
tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.  
 
Alla olevassa taulukossa on tilastoituna v. 2021 osalta eronneet opiskelijat ikäryhmittäin. 
Raportissa on mukana ne opiskelijat, joiden tavoitteena on koko perustutkinto. 
Oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat, joiden oppisopimus on tehty koko opiskeluajalle, 
on rajattu pois.  
 

 
 
Salpauksessa eronneiden määrät ovat valtakunnallista keskitasoa. Tyypillisimmät negatiivisten 
erojen syyt ovat henkilökohtaiset syyt tai että henkilö katsotaan eronneeksi. Jatkossa 
eronneeksi katsomisen määrien alenemiseen tulee vaikuttamaan oleellisesti oppivelvollisuuden 
piiriin kuuluvat opiskelijat, joiden osalta eronneeksi katsomista ei voida enää tehdä opiskelijan 
omasta ilmoituksesta. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan opiskelijan eronneeksi katsomisen 
prosessissa noudatetaan Oppivelvollisuuslakia (L 1214/2020, § 13). Jotta oppivelvollisuuden 
piiriin kuuluva opiskelija voi omasta halustaan erota, tulee hänellä olla vahvistettuna uusi 
opiskelupaikka toisaalta. Oppivelvollinen opiskelija voidaan myös katsoa eronneeksi 
oppilaitoksen puolelta, mikäli opiskelijan opinnot eivät ole edenneet kaikista tehdyistä 
tukitoimenpiteistä huolimatta. Tässä tapauksessa oppilaitoksella on velvoite tehdä ilmoitus 
Valpas-palvelun kautta asuinkunnalle, jolloin opiskelijan ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy 
asuinkunnalle. 
 
Ei-oppivelvollinen opiskelija katsotaan eronneeksi silloin, kun opiskelijaan ei useista yrityksistä 
huolimatta saada lainkaan yhteyttä tai opiskelija ei ole motivoitunut opintojen edistämiseen tai 
hän ei sitoudu sovittuihin opintoja edistäviin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin. Syy näihin eroihin 
on usein koulukuntoisuudessa (fyysinen ja psyykkinen terveys tai päihteet) tai haasteet oman 
elämänhallinnassa. Kriittinen kohta opintojen jatkumisessa on usein juuri täysi-ikäisyyden 
saavuttaminen ja siinä riittävien tukitoimien varmistaminen moniammatillisesti. Myös 
kodin/huoltajien rooli on edelleen merkityksellinen. Koulutuskeskus Salpaus ilmoittaa opintojen 
keskeytyessä alle 29-vuotiaan nuoren tiedot kaupungin/kunnan Nuorisopalveluihin etsivään 

Opiskelijamäärä ja purku 2019 2020 2021
Opiskelijatyövuodet 1504 1611 1602
Oppisopimukset 2 768 2 843 3 085
Purkautuneet oppisopimukset 179 230 214
Eronneet % 7,0 8,0 7,0

Eronneita %
49 1,82 %

531 17,35 %
181 10,87 %
761 10,27 %Yhteensä

Ikäryhmä 2021

eronneet opiskelijat – alle 18 v.
eronneet opiskelijat – 18-29 v.
eronneet opiskelijat -- yli 29 v.



Talousarvion toteutuminen 
 

81 (125)  

nuorisotyöhön. Koronapandemian vaikutukset ovat valitettavasti selkeästi nähtävissä edellä 
mainitun ikäluokan kasvaneessa eroamisprosentissa.  
 
Positiiviseksi eroksi katsotaan mm. opiskelijan siirtyminen toiseen tutkintoon Salpauksen sisällä 
tai toiseen oppilaitokseen. 
 

2.3.6 Työllistyminen 
 
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen oppilaitosten välisessä 
valtakunnallisessa vertailussa pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokantaan 
(https://vipunen.fi/fi-fi). OKM sekä OPH käyttävät näitä tietoja oppilaitosten välisissä 
vertailuissa ja rahoituspäätösten pohjatietoina. Työllistymistiedot tilastoituvat kahden vuoden 
viiveellä. 
 
Vuoden 2019 lopussa 66,3 % Salpauksessa ammatillisen perustutkinnon vuonna 2018 
suorittaneista oli työllisiä tai työllisiä opiskelijoita. Työllistyminen on hieman parantunut vuoden 
2018 tilanteeseen verrattuna (64 %).  
 
Työllistymisessä on selkeitä tutkintokohtaisia eroja. Hyvin tai erityisen hyvin työllistyivät sosiaali- 
ja terveysalan, talotekniikan, rakennusalan, logistiikan, elintarvikealan ja liiketoiminnan 
perustutkinnon suorittaneet. Heikoiten työllistyivät käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) ja 
laboratorioalan perustutkinnon suorittaneet.  
 
Työttöminä vuoden 2019 lopussa oli 16 % tutkinnon suorittaneista, mikä oli noin puolet 
vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa (30 %).   
 
Alla on kuvattu ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen 1 v. tutkinnon 
jälkeen (lähde Opetushallituksen Vipunen-tietokanta). 
 

 
 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu työttömät työnhakijat Päijät-Hämeessä (tilanne 11/2021, 
lähde Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2021).   
 

 
  

1 v. tutkinnon jälkeen Päätoiminen 
työllinen

Työllinen 
opiskelija

Päätoiminen 
opiskelija, 

koululainen
Työtön

Varusmies, 
siiviipalvelusmie

s

Eläkeläinen, sis. 
työttömyyseläkke

ellä olevat

Muu tai 
tuntematon Muuttanut maasta Yhteensä

2017 873 123 147 258 21 15 93 1-4 1 533
2018 1 035 102 135 306 39 6 111 9 1 746
2019 990 81 111 279 42 21 111 9 1 641

Kunta Työvoima
Työttömät 
työnhakijat määrä

Työttömät työnhakijat 
osuus työvoimasta

Työttömät 
työnhakijat alle 
20-vuotiaat, hlö 
määrä

Työttömät työnhakijat 
alle 25-vuotiaat, hlö 
määrä

Asikkala 3268 296 9,1 0 23
Hartola 1043 109 10,5 0 0
Heinola 7728 1013 13,1 17 91
Hollola 10605 864 8,1 14 50
Kärkölä 1981 173 8,7 0 9
Lahti 55592 7742 13,9 177 908
Orimattila 7217 708 9,8 19 70
Padasjoki 1085 122 11,2 0 7
Sysmä 1308 131 10 5 7

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvipunen.fi%2Ffi-fi&data=04%7C01%7CArja.Mikkonen%40salpaus.fi%7Cded8d82edf794b7e4a4908d9dcc90cc4%7C9d9e17b452124e289380cc9e56d3493d%7C0%7C0%7C637783578319212477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wE73XxK4Bt6SnlpQcmVMsXOaYNZvpU4lELlULn2P9nQ%3D&reserved=0
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2.3.7 Jatko-opintoihin sijoittuminen 

 
Alla kuvattuna jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus tutkinnon suorittaneista (lähde 
Opetushallituksen Vipunen-tietokanta) vuosilta 2017–2019 tutkinnon suoritusvuoden jälkeisen 
tilastovuoden lopussa. Tilastossa on ammatillisen tutkinnon (perustutkinto sekä 
ammattitutkinto) suorittaneet, jotka ovat siirtyneet jatko-opintoihin eri kouluasteille (alempi 
korkeakoulututkinto, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulututkinto, lisensiaatintutkinto, 
lukiokoulutus, lääkärien erikoistumiskoulutus, perusaste, tohtorintutkinto, ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto). Jatko-opintotiedot tilastoituvat 
kahden vuoden viiveellä.  
  

 
 
Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä on laskenut edellisiin vertailuvuosiin 2017 ja 2018 
verrattuna. Selkeää syytä määrän laskulle ei ole, mutta osaltaan parantunut työllisyystilanne 
sekä suorittaneiden hakeutuminen töihin ennen jatko-opintoihin siirtymistä selittänee laskua. 
Koronapandemian vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä näissä tilastoissa kahden vuoden 
tilastointiviiveestä johtuen.  
 
Salpaus toteuttaa MOTARI-opintoja yhteistyössä LAB- ammattikorkeakoulun kanssa. MOTARI-
opinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta perustutkinnossa 
ammattikorkeakouluopintoihin ja lyhentää niiden kestoa. Opinnot on suunnattu Salpauksen 
perustutkinto-opiskelijoille, joilla on suunnitelmissa ammattikorkeakoulututkinto. Opintoihin 
LAB-ammattikorkeakouluun otetaan opiskelijoita puolivuosittain Lahdessa ja Lappeenrannassa. 
Yhteistyöstä on sovittu myös Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. MOTARI-opintojen 
laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne sisältävät sekä LABin yhteisiä opintoja (vähintään 
10 op) että alakohtaisia ammatillisia opintoja (vähintään 20 op). 
 

2.3.8 Valmentava koulutus 
 
Salpaus järjestää valmentavaa koulutusta sekä kantasuomalaisille että maahanmuuttajille. 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) suoritti v. 2021 yhteensä 
78 opiskelijaa. Suorittaneiden määrä on noussut edelliseen vuoteen 2020 verrattuna 
(suorittaneita 62).  
 
Laajennetun oppivelvollisuuden myötä mm. VALMA-koulutuksen tarve lisääntyi selkeästi, joka 
osaltaan tuki entistä tiiviimmän yhteistyön toteuttamista mm. Kiipulan kanssa.  
 
Salpaus toteuttaa yhteistyössä Kaarisillan kanssa vaativan erityisen tuen valmentavaa 
koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). 
Kaarisillassa suoritti vuonna 2021 yhteensä 7 opiskelijaa Valma-koulutuksen sekä 3 opiskelijaa 
TELMA-koulutuksen.   
 
Alla on kuvattuna VALMA-koulutuksen jälkeen toisen asteen koulutukseen sijoittuneet 
opiskelijat v. 2021. Tiedot eivät sisällä Kaarisillan osuutta.  
 

2017 2018 2019

Ammatillinen perustutkinto 9,2 % 7,4 % 6,4 %

Ammattitutkinto 3,4 % 0,5 % – 1,9 % 3,4 %

Yhteensä 8,3 % 6,5 % 5,8 %

Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus tutkinnon suorittaneista
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Nykyisiä muita ns. nivelvaiheen koulutuksia VALMA-koulutuksen lisäksi ovat perusopetuksen 
lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA). Syksystä 2022 
alkaen nämä koulutukset yhdistetään tutkintokoulutukseen valmentavaksi TUVA-koulutukseksi. 
 

2.3.9 Yhdistelmäopinnot (kaksoistutkinnot, kolmoistutkinto) 
 
Yhdistelmäopinnoissa voi suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen 
perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Koulutukseen haetaan yhteishaussa. Salpauksessa 
ylioppilastutkinnon voi yhdistää kaikkiin perustutkintoihin. Lisäksi on mahdollisuus opiskella 
yksittäisiä lukioaineita yhdistettynä ammatilliseen perustutkintoon. 
 
Lahden kaupungin ja Salpauksen kesken on sovittu kaksoistutkintojen toteuttamisesta 
yhteistyönä Lahden Lyseon kanssa. Salpauksessa opiskeli vuonna 2021 ammatillisessa 
perustutkinnossa n. 100 opiskelijaa, jotka suorittivat ns. kaksoistutkinnon eli osallistuvat 
ammatillisen perustutkinnon opintojen lisäksi ylioppilaskirjoituksiin. 
 
Salpaus on solminut kolmoistutkinnon järjestämistä koskevan sopimuksen Hausjärven kunnan, 
Kärkölän kunnan sekä Koskisen Oy:n välillä. Sopimus koskee edellä mainittujen osapuolten 
välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on järjestää Hausjärven lukion 
opiskelijoille mahdollisuus kolmoistutkinnon (lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä 
puuteollisuuden perustutkinto) suorittamiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 
noin 3–4 vuoden opiskeluaikana. Salpauksen toteutukset on suunniteltu alkavan 4/2022, josta 
johtuen kolmoistutkinnon suorittajia ei ollut v. 2021.   
 

2.3.10 Urheilijoiden ammatillinen koulutus 
 
Salpaus kuuluu Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon, jossa tuetaan urheilevaa 
opiskelijaa kokonaisvaltaisesti. Opetusministeriö on määrännyt Koulutuskeskus Salpaukselle 
erityistehtävän urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi. Näitä ns. urheiluamiksia 
on tällä hetkellä maassamme 17. Salpauksella on urheiluamis-verkoston koordinaatiovastuu ja 
urheilukoordinaattori on verkoston yhdyshenkilö OKM:n ja OK:n suuntaan. Urheilijoiden 
ammatillinen koulutus mahdollistaa huippu-urheilun yhdistämisen perustutkinto-opintoihin. 
Haku koulutukseen tapahtuu yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Urheiluamiksen opiskelijoilla 
valmennus sisältyy ammatillisen perustutkinnon opintoihin. Urheilijat opiskelevat ryhmissä, 
joissa harjoittelua tuetaan joustavilla opetusjärjestelyillä. Urheiluvalmennus toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä Lahden lyseon urheilulinjan ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa. 
 
Vuoden 2021 aikana urheilijoiden ammatillisessa koulutuksessa oli Salpauksessa 47 opiskelijaa. 
Lajeja on yhteensä 14 (jääkiekko, jalkapallo, ampumahiihto, yleisurheilu, salibandy, karate, 
tennis, keilaus, mäkihyppy, pyöräily, autourheilu, nyrkkeily, uinti ja pesäpallo). Lajeista 
jääkiekossa on eniten opiskelijoita (n. puolet kokonaismäärästä) ja muissa lajeissa noin 1-4 
opiskelijaa per laji. 

Valma-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuneet
Opiskelijamäärä 2021 288
Koulutuksen aikana valmistuneita 78
Valma-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuneet 67
Opiskelija jatkaa Valmassa 65
Muualla 12
Eronneet opiskelijat 70
 - positiivinen ero 20
 - negatiivinen ero 50
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2.3.11 Maahanmuuttajakoulutus 

 
Salpauksen opiskelijoista 13,0 % on maahanmuuttajataustaisia, mikä on sama määrä kuin 
edellisenä vuonna 2020. Vuonna 2021 Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeli 1 566 henkilöä, 
joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Yleisimpinä venäjä (344), arabia (220), viro (112) ja kurdi 
(92). 
 
Maahanmuuttajakoulutuksen koulutusmuodot ovat maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, 
suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot sekä valmennus suomen kielen yleisen kielitutkinnon 
(YKI 3) keskitason testiin (YKI-kielitestit), ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, 
VALMA maahanmuuttajille (kielitaitotaso A2.2.) sekä maahanmuuttajat tutkintotavoitteisessa 
koulutuksessa. 
 

2.3.12 Kansainväliset liikkuvuudet (opiskelijat ja henkilöstö) 
 
Vallitseva koronapandemia on estänyt pääosin kansainvälisen liikkuvuuden toteuttamisen 
vuonna 2021, kuten alla olevassa kuvassa on todennettavissa.  
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2.4 Käyttötalouden toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2021 
 

 
 
  

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

jälkeen

TULOT

Myyntituotot 60 034 2 579 62 613 63 144 531
Maksutuotot 29 -15 14 25 11
Tuet ja avustukset 542 1 095 1 637 1 337 -300
Vuokratuotot 361 10 371 567 196
Muut tuotot 2 2 110 108
Valmistus omaan käyttöön

YHTEENSÄ TULOT 60 966 3 671 64 636 65 183 546

MENOT

Palkat 29 184 2 097 31 281 30 068 -1 214
Eläkekulut 7 150 7 150 6 795 -356
Muut henkilösivukulut 860 420 1 279 1 130 -150
Muiden palvelujen ostot 8 815 475 9 290 8 287 -1 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 442 177 5 618 5 658 39
Varastojen muutos -85 -85 -48 37
Tuet ja avustukset 858 56 915 642 -273
Vuokramenot 1 280 127 1 407 1 095 -312
Verot 922 922 979 57
Muut kulut 2 138 139 46 -94

YHTEENSÄ MENOT 54 428 3 489 57 917 54 651 -3 266

NETTO 6 538 182 6 719 10 532 3 813

Poistot 7 008 7 008 6 782 -227
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2.5 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2021 
 

 
 
 
  

Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutokset muutosten

ulkoiset erät jälkeen

Toimintatuotot  60 966  3 671  64 636  65 183  546 
Myyntituotot  60 034  2 579  62 613  63 144 
Maksutuotot  29 - 15  14  25 
Tuet ja avustukset  542  1 095  1 637  1 337 
Vuokratuotot  361  10  371  567 
Muut toimintatuotot -                            2  2  110 

Valmistus omaan käyttöön -                           -                    -                             -                    -                    

Toimintakulut - 54 428 - 3 489 - 57 917 - 54 651  3 266 
Henkilöstökulut - 37 194 - 2 517 - 39 711 - 37 992 
Muiden palvelujen ostot - 8 815 - 475 - 9 290 - 8 287 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana - 5 442 - 177 - 5 618 - 5 658 
Varaston muutos  85 -                     85  48 

Tuet ja avustukset - 858 - 56 - 915 - 642 
Vuokrakulut - 1 280 - 127 - 1 407 - 1 095 
Muut toimintakulut - 924 - 138 - 1 061 - 1 025 

Toimintakate  6 538  182  6 719  10 532  3 813 

Korkotuotot  16 -                     16  1 
Muut rahoitustuotot  308 -                     308  313 
Korkokulut - 307 - 54 - 361 - 290 
Muut rahoituskulut - 19 -                    - 19 - 11 

Vuosikate  6 536  128  6 664  10 545  3 881 

Poistot käyttöomaisuudesta - 7 008 -                    - 7 008 - 6 782 
Kertaluonteiset poistot -                           -                    -                             -                    
Arvonalentumiset -                           -                    -                             -                    
Satunnaiset tuotot -                           -                    -                              400 
Satunnaiset kulut -                           -                    -                             - 65 

Tilikauden tulos - 472  128 - 344  4 098  4 443 

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+)  850 - 69  781  781 
Varausten lisäys(-), vähennys(+) -                           -                    -                             -                    
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -                           -                    -                             - 3 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  378  59  437  4 876  4 439 
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2.6 Investointiosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2021 
 

 
 
  

Talousarvio Talousarvion 
muutos

Talousarvio 
muutoksen 

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Irtaimistohankinnat

Oppimis- ja koulutuspalvelut 1 177 534 1 711 1 087 -624

Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut 315 62 377 113 -264

Käyttöomaisuuden myynti
Käytetyt metallialan koneet 0 0 -80 -80

Irtaimistohankinnat yhteensä

Menot yhteensä 1 492 596 2 088 1 200

Tulot yhteensä 0 0 0 -80

Nettomenot 1 492 596 2 088 1 119 -969

Rakentamishankkeet ylläpito- ja kehittämishankkeet

Ståhlberginkatu 6 A, Lahti 903 1 271 2 174 1 947 -226

Svinhufvudinkatu 4 A-B, Lahti 3 505 790 4 295 3 191 -1 104

Vipusenkatu 5 F, Lahti 4 647 -1 647 3 000 4 272 1 272

0 0 0

Kiinteistöjen luovutustulot

Svinhufvudinkatu 2 A-B, Lahti kiinteistön my 0 0 0 -20 -20

Rakentamishankkeet yhteensä

Menot yhteensä 9 055 414 9 469 9 411

Tulot yhteensä 0 0 0 -20

Nettomenot 9 055 414 9 469 9 391 -78

INVESTOINTI YHTEENSÄ

Menot yhteensä 10 547 1 010 11 557 10 611

Tulot yhteensä 0 0 0 -100

Nettomenot 10 547 1 010 11 557 10 510 -1 047

Kohde/hanke

Investointitulot (-) , -menot (+)
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2.7 Rahoitusosan toteutuminen 
(1000 €) vuonna 2021 
 

 
 
  

Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutokset muutoksen 

jälkeen
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus

Vuosikate  6 536  128  6 664  10 545  3 881 
Satunnaiset erät -                    -                     335  335 
Tulorahoitukseen korjauserät -                    -                    - 78 - 78 

Investointien rahavirta
Investointimenot - 10 547 - 1 010 - 11 557 - 10 611  946 
Rahoitusosuudet investointimenoihin -                    -                    -                    -                    
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot -                    -                     100  100 

- 4 011 - 882 - 4 893  292  5 185 

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

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

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys -                    -                    -                    -                    -                    
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 842 - 211 - 1 053 - 1 053 -                    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -                    -                    -                    -                    -                    

Oman pääoman muutokset -                    -                    -                    -                    -                    
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset -                    -                    -                     2 - 2 
Vaihto-omaisuuden muutos -                    -                    -                    - 44  44 
Saamisten muutos -                    -                    -                     473 - 473 
Korottomien velkojen muutos  415 - 51  364 - 301  665 

Rahoituksen rahavirta - 427 - 261 - 689 - 923  234 

Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettokassavirta
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2.8 Yhteenveto yhtymäkokouksen hyväksymien määrärahojen toteuttamisesta 
 

 
 

Sisältää ulkoiset erät (1000 €)

Sito- Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
 vuus 1) muutokset muutoksen 

jälkeen

KÄYTTÖTALOUSOSA
     (toimintakate)

- Oppimis- ja koulutuspalvelut N  21 491  929  22 420  24 677  2 257 
- Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut N - 14 954 - 747 - 15 701 - 14 145  1 556 

Yhteensä  6 538  182  6 719  10 532  3 813 

TULOSLASKELMAOSA
     (rahoitustuotot ja -kulut, satunnaiset erät)

- Korkotulot B  16 -                      16  1 - 15 
- Muut rahoitustulot B  308 -                      308  313  5 
- Korkomenot B - 307 - 54 - 361 - 290  71 
- Muut rahoitusmenot B - 19 -                     - 19 - 11  8 
- Satunnaiset erät E -                     -                     -                      335  335 
- Tulorahoitukseen korjauserät E -                     -                     -                     - 78 - 78 

Yhteensä - 2 - 54 - 56  270  326 

INVESTOINTIOSA
Irtaimisto

- Oppimis- ja koulutuspalvelut N - 1 177 - 534 - 1 711 - 1 006  705 
- Johtamis-, kehittämis- ja oppilaitospalvelut N - 315 - 62 - 377 - 113  264 
Kiinteistöinvestoinnit N - 9 055 - 414 - 9 469 - 9 391  78 

Yhteensä - 10 547 - 1 010 - 11 557 - 10 510  1 047 

RAHOITUSOSA
    (kassavirtaan vaikuttavat erät)

- Lainojen lyhennykset B - 842 - 211 - 1 053 - 1 053 -                     
- Muut maksuvalmiuden muutokset E  415 - 51  364  130 - 234 

Yhteensä - 427 - 261 - 689 - 923 - 234 

TALOUSARVION LOPPUSUMMA - 4 438 - 1 144 - 5 582 - 631  4 951 

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

 
  

2021 2020
€ €

Toimintatuotot 65 182 724,69 65 992 213,61
Myyntituotot 63 144 113,81 63 481 327,97
Maksutuotot 25 167,90 38 362,39
Tuet ja avustukset 1 337 139,68 1 873 140,27
Vuokratuotot 566 708,47 447 907,55
Muut tuotot 109 594,83 151 475,43

Toimintakulut -54 650 730,86 -51 977 088,28
Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot -30 067 668,13 -27 831 425,74
    Henkilösivukulut
        Eläkekulut -6 794 659,60 -6 447 044,33
        Muut henkilösivukulut -1 129 529,55 -872 917,10
Palvelujen ostot -8 287 326,54 -8 757 440,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 609 381,44 -5 381 610,18
Avustukset -642 249,70 -605 262,39
Vuokrakulut -1 095 241,86 -1 109 020,18
Muut kulut -1 024 674,04 -972 368,27

Toimintakate 10 531 993,83 14 015 125,33

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 1 330,42 6 518,71
Muut rahoitustuotot 313 065,12 346 879,94
Korkokulut -289 899,68 -722 025,56
Muut rahoituskulut -11 305,48 -10 200,97

Vuosikate 10 545 184,21 13 636 297,45

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -6 781 596,86 -7 628 055,81

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 400 000,00 1 738 000,00
Satunnaiset kulut -65 324,33 -559 352,72

Tilikauden tulos 4 098 263,02 7 186 888,92

Poistoeron lisäys(-), vähennys(+) 780 594,98 1 174 352,31
Rahastojen lisäys(-), vähennys(+) -2 841,47 -3 568,61

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4 876 016,53 8 357 672,62
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3.2 Rahoituslaskelma 
 

 
 
Takaisin kohtaan 1.3.2 Toiminnan rahoitus  
 

  

2021 2020
€ €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 545 184,21 13 636 297,45
Satunnaiset erät 334 675,67 1 178 647,28
Tulorahoitukseen korjauserät -77 790,91 -1 396 961,11

Investointien rahavirta 
Investointimenot -10 610 523,93 -6 162 061,06
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 100 373,35 1 828 298,43

Toiminnan ja investointien kassavirta 291 918,39 9 084 220,99

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00
Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 052 630,00 -3 073 630,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00

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

Toimeksiantojen varojen muutokset 2 002,72 -1 235,86
Vaihto-omaisuuden muutos -43 683,35 589 427,75
Saamisten muutos 472 726,72 -1 453 476,28
Korottomien velkojen muutos -301 080,87 -1 517 052,64

Rahoituksen rahavirta -922 664,78 -5 455 967,03

RAHAVAROJEN MUUTOS -630 746,39 3 628 253,96

Rahavarat 31.12. 14 197 958,98 14 828 705,37
Rahavarat 1.1. 14 828 705,37 11 200 451,41
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3.3 Tase 
 

 
  

VASTAAVAA 2021 2020
€ €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 88 095 286,92 84 909 770,98

I Aineettomat hyödykkeet 82 246,12 129 980,43
Aineettomat oikeudet 82 246,12 129 980,43
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut -0,00 -0,00

II Aineelliset hyödykkeet 85 800 764,32 82 569 169,07
Maa- ja vesialueet 2 737 930,20 2 759 662,64
Rakennukset 75 604 994,00 75 285 833,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet 281 067,77 374 757,07
Koneet ja kalusto 2 893 142,58 2 706 811,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 283 629,77 1 442 103,70

III Sijoitukset 2 212 276,48 2 210 621,48
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet 200 000,00 200 000,00
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 3 829,64 3 829,64
Muut osakkeet ja osuudet 121 630,70 119 975,70
Muut pysyvät lainasaamiset 1 511 709,14 1 511 709,14
Muut pysyvät saamiset 375 107,00 375 107,00

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 25 680,52 25 680,52

Muut toimeksiantojen varat 25 680,52 25 680,52

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 862 118,02 18 921 907,78

I  Vaihto-omaisuus 1 088 031,57 1 044 348,22
Aineet ja tarvikkeet 205 480,25 207 894,80
Keskeneräiset tuotteet 827 350,00 782 845,50
Valmiit tuotteet 55 201,32 53 607,92

II  Saamiset 2 576 127,47 3 048 854,19

    Lyhytaikaiset saamiset 2 576 127,47 3 048 854,19
Myyntisaamiset 453 642,50 470 586,63
Muut saamiset (alv, valtionosuus) 187 987,99 182 443,67
Siirtosaamiset 1 934 496,98 2 395 823,89

III  Rahoitusarvopaperit
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 605 005,83 6 500 000,00

IV Rahat ja pankkisaamiset 7 592 953,15 8 328 705,37

VASTAAVAA YHTEENSÄ 105 983 085,46 103 857 359,28

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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VASTATTAVAA 2021 2020
€ €

A  OMA PÄÄOMA 83 184 769,97 78 930 223,78

I Peruspääoma 41 155 874,27 41 155 874,27
II Arvonkorotusrahasto 1 036 663,31 1 658 133,65
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 36 116 215,86 27 758 543,24
V Tilikauden yli-/alijäämä 4 876 016,53 8 357 672,62

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET 9 309 497,04 10 090 092,02

Poistoero 9 309 497,04 10 090 092,02

C  PAKOLLISET VARAUKSET 498 387,24 494 904,12

Muut pakolliset varaukset 498 387,24 494 904,12

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 826,53 597 823,81

Muut toimeksiantojen pääomat 599 826,53 597 823,81

E  VIERAS PÄÄOMA 12 390 604,68 13 744 315,55

I   Pitkäaikainen 3 508 757,67 4 549 100,95
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 367 639,00 4 420 269,00
Lainat julkisyhteisöiltä 128 831,95 128 831,95
Muut velat 12 286,72 0,00

II  Lyhytaikainen 8 881 847,01 9 195 214,60
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 052 630,00 1 052 630,00
Ostovelat 1 866 757,25 1 595 704,64
Muut velat 693 620,60 651 841,30
Siirtovelat 5 268 839,16 5 895 038,66

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 105 983 085,46 103 857 359,28
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3.4 Konsernituloslaskelma 
 

 
 
  

2021 2020
€ €

Toimintatuotot 65 196 240,44 66 012 938,88
Toimintakulut -54 655 730,16 -51 982 876,39
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -32 628,58 -21 603,99
(tappiosta)

Toimintakate 10 507 881,70 14 008 458,50

Korkotuotot 1 330,45 6 521,46
Muut rahoitustuotot 313 065,12 346 879,94
Korkokulut -289 899,68 -722 025,56
Muut rahoituskulut -11 310,47 -10 200,96

Vuosikate 10 521 067,12 13 629 633,38

Suunnitelman mulkaiset poistot -6 781 584,10 -7 628 021,81
Arvonalentumiset 0,00 0,00
Satunnaiset tuotot 0,00 0,00
Satunnaiset kulut 334 675,67 1 178 647,28

Tilikauden tulos 4 074 158,69 7 180 258,85

Tilikauden verot -2 841,47 -3 568,61

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4 071 317,22 7 176 690,24
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3.5 Konsernirahoituslaskelma 
 

 
 
  

2021 2020
€ €

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 10 521 067,12 13 629 633,38
Satunnaiset erät 334 675,67 1 178 647,28
Tulorahoitukseen korjauserät -45 162,33 -1 375 357,12

Investointien rahavirta 
Investointimenot -10 610 523,93 -6 162 061,06
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 100 373,35 1 828 298,43

Toiminnan ja investointien nettokassavirta 300 429,88 9 099 160,91

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 052 630,00 -3 073 630,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 002,72 -1 235,86
Vaihto-omaisuuden muutos -43 683,35 589 427,75
Saamisten muutos 580 119,24 -1 499 316,79
Korottomien velkojen muutos -304 850,21 -1 466 671,91

Rahoituksen nettorahavirta -819 041,60 -5 451 426,81

RAHAVAROJEN MUUTOS -518 611,72 3 647 734,10

Rahavarat 31.12. 14 566 689,93 15 085 301,65
Rahavarat 1.1. 15 085 301,65 11 437 567,55
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3.6 Konsernitase 

 
  

2021 2020
VASTAAVAA € €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *) 87 983 372,24 84 830 472,12

I Aineettomat hyödykkeet 82 246,12 129 980,43
Aineettomat oikeudet 82 246,12 129 980,43

II Aineelliset hyödykkeet 85 801 057,18 82 569 449,17
Maa- ja vesialueet 2 737 930,20 2 759 662,64
Rakennukset 75 605 286,86 75 286 113,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet 281 067,77 374 757,07
Koneet ja kalusto 2 893 142,58 2 706 811,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 283 629,77 1 442 103,70

III Sijoitukset 2 100 068,94 2 131 042,52
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 194 079,38 225 052,96
Muut osakkeet ja osuudet 19 173,42 19 173,42
Muut pysyvät lainasaamiset 1 511 709,14 1 511 709,14
Muut pysyvät saamiset 375 107,00 375 107,00

B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT 25 680,52 25 680,52

Muut toimeksiantojen varat 25 680,52 25 680,52

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT 18 124 916,09 19 179 963,70

I  Vaihto-omaisuus 1 088 031,57 1 044 348,22

II  Saamiset 2 470 194,59 3 050 313,83
    Lyhytaikaiset saamiset 2 470 194,59 3 050 313,83

III Rahoitusarvopaperit 6 605 005,83 6 500 000,00

IV Rahat ja pankkisaamiset 7 961 684,10 8 585 301,65

VASTAAVAA YHTEENSÄ 106 133 968,85 104 036 116,34

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.
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2021 2020
VASTATTAVAA € €

A  OMA PÄÄOMA 92 644 452,84 89 194 605,96

I Peruspääoma 41 155 874,27 41 155 874,27
III Arvonkorotusrahasto 1 036 663,31 1 658 133,65
V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 46 380 598,04 39 203 907,80
VI Tilikauden yli-/alijäämä 4 071 317,22 7 176 690,24

C  PAKOLLISET VARAUKSET 498 387,24 494 904,12

Muut pakolliset varaukset 498 387,24 494 904,12

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 826,53 597 823,81

Muut toimeksiantojen pääomat 599 826,53 597 823,81

E  VIERAS PÄÄOMA 12 391 302,24 13 748 782,45

I   Pitkäaikainen 3 508 757,67 4 549 100,95
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 3 367 639,00 4 420 269,00
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 141 118,67 128 831,95

II  Lyhytaikainen 8 882 544,57 9 199 681,50
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 052 630,00 1 052 630,00
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 7 829 914,57 8 147 051,50

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 106 133 968,85 104 036 116,34
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4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  

 
Pysyvien vastaavien arvostus 
 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen 
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin 
saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun 
poistosuunnitelman mukaisesti. Yhtymäkokouksen hyväksymällä poistosuunnitelman 
muutoksella on hallinto-, laitos- ja asuinrakennusten poistoaikoja muutettu 1.1.2008 alkaen 
neljästäkymmenestä (40) vuodesta kolmeenkymmeneen (30) vuoteen. Em. rakennusten 
poistoaika 1.1.2013 alkaen on 20 vuotta yhtymäkokouksen hyväksymän poistosuunnitelman 
mukaisesti. Yhtymäkokous vahvisti samalla Atk-laitteiden poistoajan muutoksen 1.1.2013 
alkaen. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty 
tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. 
 
Pysyvien vastaavien arvonkorotuksissa käytettävät perusteet on esitetty kohdassa 4.3.1.  
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 
Materiaalivarastot on merkitty taseeseen painotettuun keskihankintahintaan tai 
todennäköiseen myyntihintaan, jos jälkimmäinen on ollut alhaisempi. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.  
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen 
luovutushintaan. 
 
Johdannaissopimusten käsittely 
 
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus, joka on tehty kuntayhtymän lainasalkun korkoriskin 
suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi 8 miljoonan 
euron pääoma osalta. Suojaus kattaa näin osan kuntayhtymän taloussuunnitelman mukaisesta 
lainakannasta. 8 miljoonan euron ylittävän lainakannan korko määräytyy markkinakorkojen 
mukaan.  
 
Vuonna 2020 kynnyksellisen koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma on ylittänyt 
kuntayhtymän lainasalkun pääoman hyvän maksuvalmiuden mahdollistamista ylimääräisistä 
lainanlyhennyksistä johtuen. Lainapääoman ylittävältä osalta koronvaihtosopimus on käsiteltävä 
ei-suojaavana ja kirjattava rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi KPL 3:2.1 §:ssä tarkoitetun 
oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Ensimmäisen kerran tilinpäätöksessä 2020 ei suojaavaa 
osuutta vastaava koronvaihtosopimuksen negatiivinen markkina-arvo on kirjattu rahoituskuluksi 
ja pakolliseksi varaukseksi 467.651,79 euron edestä. Tilinpäätöksen 2021 hetkellä varauksen 
määrää on tarkistettu ja muutos 13 576,89 euron edestä on kirjattu kulukirjauksen lisäyksenä. 
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Lomapalkkavarauksen jaksotukset 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 24.1.2012 lausunnon nro 103 lomapalkkavelan 
kirjaamisesta vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen. Kuntayhtymän lomapalkkavelka on kirjattu 
uudella laskentatavalla vuodesta 2012 alkaen.  
 

4.1.1 Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus (Liitetieto 4) 
 
Arvonkorotukset perustuvat Suunnittelukeskus Oy:n antamiin lausuntoihin. Suunnittelukeskus 
on tehnyt omaisuuden arvioinnit vuosina 1994 ja 2000. Tilikaudella 2021 tehtiin rakennusten 
arvonkorotusten purkuun vuosittainen osuus (1/20 -osaa) yhteensä 399 991,96 euroa. 
Arvonkorotuksien lisäpurkua kirjattiin Svinhufvudinkatu 2 A-B myynnin yhteydessä 221 478,38 
euroa. 
 
Rakennusten poistoajat ovat muuttuneet Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä seuraavasti: 
 
- poistoaika muutettu 30:stä 40:een vuoteen 1.1.1999 
- poistoaika muutettu 40:stä 30:een vuoteen 1.1.2008 
- poistoaika muutettu 30:stä 20:een vuoteen 1.1.2013 
 

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
Salpaus-Palvelut Oy:n perustaminen vuonna 2016 merkitsi konsernisuhteen syntymistä. 
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskeva yleisohjeen mukaan kuntayhtymien tulee laatia 
konsernitilinpäätös, sisältäen konsernin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä 
konsernitaseen, jotta jäsenkunnat pystyisivät laatimaan oman konsernitilinpäätöksensä 
täydellisenä oikein kuntayhtymän konsernitilinpäätöksestä.  
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus  
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisö (1) ja osakkuusyhteisö (1). Osakkuusyhteisö 
on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.  
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet  
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Pysyviin 
vastaaviin sisältyviä sisäisiä katteita ei ollut tilikaudella 2021.  
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi  
Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisön keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty 
pariarvomenetelmällä.  
 
Vähemmistöosuudet  
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä omistaa Salpaus-Palvelut Oy:n 100-prosenttisesti. 
Vähemmistöosuutta ei ole.  
 
Suunnitelmapoistojen oikaisu  
Poisto-oikaisu on tehty ainoastaan rakennusten osalta. Tytäryhteisöllä ei ollut ao. poistoja. 
Osakkuusyhteisön rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen 
ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa yhteisöjen poistojen oikaisuksi.  
 
Poistoero ja vapaehtoiset varaukset 
Konsernitaseessa kuntayhtymän poistoero on yhdistetty edellisten tilikausien ylijäämiin. 
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Osakkuusyhteisön yhdistelyssä niiden omaan pääomaan on lisätty vapaaehtoisten varausten 
yhteismäärä vähennettynä laskennallisella verovelalla. Osakkuusyhteisön voittoa laskettaessa 
on otettu huomioon vapaaehtoisten varausten muutos vähennettynä laskennallisella 
verovelalla. 
 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus  
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä omistaa vuonna 2016 perustetun Salpaus-Palvelut Oy:n 
koko osakekannan. Tytäryhteisön osakepääoma 31.12.2019 on yhteensä 200 000 euroa, josta 
peruspääoma on 50 000 euroa ja svop-rahaston osuus on 150 000 euroa.  
 
Salpaus-Palvelut Oy:n vuoden 2021 tilikauden voitto oli 8 511,49 euroa.  
 

4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 
 
4.2.1 Toimintatuotot (Liitetieto 6) 

 

 
 
  

2021 2020 2021 2020

Valtionosuusrahoitus 60 352 59 735 60 352 59 735

Muut myyntituotot 2 806 3 767 2 793 3 746

Maksutuotot 25 38 25 38

EU-tuet 316 272 316 272

Muut tuet ja avustukset 1 021 1 601 1 021 1 601

Muut toimintatuotot 676 599 676 599

YHTEENSÄ 65 196 66 013 65 183 65 992

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

 
  

Poisto-
menetelmä

Osto / uudis-
rakentaminen

Laaja 
perusparannus

Peruskorjaus

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

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

AINEELLISET HYÖDYKKEET

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

* Poistoaika muutettu 30:stä 40:een vuoteen 1.1.1999
Poistoaika muutettu 40:stä 30:een vuoteen 1.1.2008
Poistoaika muutettu 30:stä 20:een vuoteen 1.1.2013
Poistoaika muutettu hankintalajin mukaisesti 
10 - 30 vuoteen 1.1.2021

Kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännös 25 %

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

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

 
  

2021 2020 2021 2020

Koulutusvelvoitteet 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisäyksen tilikaudella 4 078,70 0,00 4 078,70 0,00
Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

Koulutusvelvoitteet 31.12. 4 078,70 0,00 4 078,70 0,00

Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 1.1. 27 252,33 59 998,19 27 252,33 59 998,19
Lisäyksen tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -14 172,47 -32 745,86 -14 172,47 -32 745,86

  Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 31.12. 13 079,86 27 252,33 13 079,86 27 252,33

Korkoswapin ei-suojaavan osan varaus 1.1. 467 651,79 0,00 467 651,79 0,00
Lisäyksen tilikaudella 13 576,89 467 651,79 13 576,89 467 651,79
Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

  Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 31.12. 481 228,68 467 651,79 481 228,68 467 651,79

Muut pakolliset varauksetyhteensä 1.1. 494 904,12 59 998,19 494 904,12 59 998,19
Lisäyksen tilikaudella 17 655,59 467 651,79 17 655,59 467 651,79
Vähennykset tilikaudella -14 172,47 -32 745,86 -14 172,47 -32 745,86

Muut pakolliset varauksetyhteensä 31.12. 498 387,24 494 904,12 498 387,24 494 904,12

Konserni Kuntayhtymä
Pakollisten varausten muutokset (Liitetieto 12)  



Tilinpäätöksen liitetiedot 
 

103 (125)  

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

 

 
 

 
4.2.5 Satunnaiset erät (Liitetieto 14) 
 

 
 

4.2.6 Osinkotuottojen erittely (Liitetieto 15) 
 

 
  

2021 2020 2021 2020
Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 
Rakennusten luovutusvoitot
Muut luovutusvoitot 80 373,00 90 298,43 80 373,00 90 298,43

Luovutusvoitot yhteensä 

Muut toimintakulut
-

Luovutustappiot yhteensä 80 373,00 90 298,43 80 373,00 90 298,43

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot  
(Liitetieto 13)  

Konserni Kuntayhtymä

2021 2020 2021 2020

Satunnaiset tuotot

Svinhufvudinkatu 7, Nelo kiinteistön luovutusvoitto 0,00 1 738 000,00 0,00 1 738 000,00
Svinhufvudinkatu 7, Nelo maan puhdistus 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00

Satunnaiset tuotot yhteensä 400 000,00 1 738 000,00 400 000,00 1 738 000,00

Satunnaiset kulut
Svinhufvudinkatu 2-4, tontin lohkominen 0,00 830,00 0,00 830,00
Svinhufvudinkatu 2 A-B, kiinteistön luovutustappio 1 940,79 0,00 1 940,79 0,00
Svinhufvudinkatu 7, Nelo maan puhdistus 63 383,54 558 522,72 63 383,54 558 522,72

Satunnaiset kulut yhteensä 65 324,33 559 352,72 65 324,33 559 352,72

Konserni Kuntayhtymä
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely (Liitetieto 14)  

Osinkotuottojen korkotuottojen erittely 2021 2020

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 0,00 0,00

Osinko- ja osuuspääomien korkotuotot muista yhteisöistä

PHP HOLDING OY 310 000,00 312 460,00

PROVINCIA OY 0,00 29 051,63

OSUUSKUNTA TUOTTAJAIN MAITO 0,00 875,20

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 270,00 0,00

Yhteensä 310 270,00 342 386,83
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4.2.7 Erittely poistoeron muutoksista (Liitetieto 16) 
 

 
 
4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 
 
4.3.1 Arvonkorotusrahasto (Liitetieto 18) 
 

 

Erittely poistoeron muutoksista (liitetieto 16) 2021 2020

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron
muutos

-780 594,98 -1 174 352,31

Suunnitelman mukaisten poistojen ja 
verotuspoistojen erotus (- tai +)

0,00 0,00

Poistoeron muutokset yhteensä -780 594,98 -1 174 352,31

2021 2020 2021 2020

Maa-alueet
Arvo 1.1. 189 218,54 214 314,16 189 218,54 214 314,16
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotusten purku -21 732,44 -25 095,62 -21 732,44 -25 095,62
Arvo 31.12. 167 486,10 189 218,54 167 486,10 189 218,54

Rakennukset *
Arvo 1.1. 1 449 741,69 1 907 554,87 1 449 741,69 1 907 554,87
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotusten purku -599 737,90 -457 813,18 -599 737,90 -457 813,18
Arvo 31.12. 850 003,79 1 449 741,69 850 003,79 1 449 741,69

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

Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 1 036 663,31 1 658 133,65 1 036 663,31 1 658 133,65

* Rakennusten arvonkorotukset on tehty ennen 1.1.1998

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

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

Tilinpäätöksessä 2006 tehtiin ylimääräinen 10 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2011 tehtiin 5 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2013 tehtiin 2 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2014 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2015 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2016 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2017 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2018 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2019 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2020 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.
Tilinpäätöksessä 2021 tehtiin 1 vuoden poisto rakennusten arvostuseriin.

Arvonkorotusrahasto 
Konserni Kuntayhtymä
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4.3.2 Pysyvät vastaavat (Liitetieto 19) 
 

 
  

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä- 
vaikutteiset 

menot     

Ennakkomaksut Yhteensä Maa- ja  
vesialueet

Rakennukset Kiinteät 
rakenteet ja 

laitteet

Koneet ja  
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Ennakkomaksut Keskeneräiset 
hankinnat
kiinteistöt

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 129 980,43 0,00 0,00 129 980,43 2 759 662,64 75 285 833,85 374 757,07 2 706 811,81 0,00 0,00 1 442 103,70 82 569 169,07 
Lisäykset tilikauden aikana 34 225,75 34 225,75 5 138 561,58 1 152 451,83 11 265,00 4 272 364,77 10 574 643,18 
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -21 940,79 0,00 -21 940,79 
Siirrot erien välillä 0,00 1 442 103,70 -1 442 103,70 0,00 
Tilikauden poisto -81 960,06 -81 960,06 -5 639 826,44 -93 689,30 -966 121,06 -6 699 636,80 
Arvonalentumiset 0,00 0,00 
Arvonkorotusten purkaminen 0,00 -21 732,44 -599 737,90 -621 470,34 

Poistamaton hankintameno 31.12. 82 246,12 0,00 0,00 82 246,12 2 737 930,20 75 604 994,00 281 067,77 2 893 142,58 0,00 11 265,00 4 272 364,77 85 800 764,32 
sisältää arvonkorotuksen 31.12. 167 486,10 850 003,79 1 017 489,89 

Erittelyt:

Olennaiset lisäykset ja siirrot erien välillä
Stå 6 sähköalan tilamuutos 1 947 421,79 
Svi 4 A-B kultt.alat perusparannus 3 191 139,79 
Vip 5 F Rakennuksen peruskorjaus 4 272 364,77 

Olennaiset vähennykset
Svinhufvudinkatu 2 A-B myynti -21 940,79 

Olennaiset arvonkorotusten purkamiset
Svinhufvudinkatu 2 A-B myynti -21 732,44 -199 745,94 
Rakennusten 1 vuoden poisto (= 1/20 
osa alkuperäisistä arvoista) -399 991,96 
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Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut laina- ja muut saamiset

Tytär- yhteisö- 
osakkeet

Osakkuus- 
yhteisö- 
osakkeet

Muut osakkeet   
ja osuudet

Yhteensä Muut 
lainasaamiset

Muut saamiset Yhteensä
2021 2020

Hankintameno 1.1. 200 000,00 3 829,64 119 975,70 323 805,34 1 511 709,14 375 107,00 1 886 816,14 20 878,42 20 878,42 
Lisäykset tilikauden aikana 1 655,00 1 655,00 0,00 2 717 051,78 2 763 879,84 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 2 737 930,20 2 784 758,26 

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

Hankintameno 31.12. 200 000,00 3 829,64 121 630,70 325 460,34 1 511 709,14 375 107,00 1 886 816,14 

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

Olennaiset lisäykset
Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakkeet 1 655,00 

Maa- ja vesi alueet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet erittely

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

 
 
 
4.3.4 Saamisten erittely (Liitetieto 23) 
 

 
  

Kirjanpidon
tili

Osake-/
peruspää-

omasta

Ääni-
vallasta

Konserni Kuntayhtymä % %

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

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

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

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

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

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 504,56 504,56 0,20 0,20
Työterveys Wellamo Oy 500,00 500,00 0,50
Laitoshuoltopalvelut Oy 1 655,00 1 655,00 0,005

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 1208 - 1214 121 630,70 121 630,70

Kaikki yhteensä 245 881,38 325 460,34

Omistukset muissa yhtiöissä 
Liite 20-22

Kirjanpitoarvo €

Saamisten erittely (Liitetieto 23)
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä 260 697,36 175 943,41
Myyntisaamiset 260 697,36 175 943,41

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

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

Saamiset muilta 2 315 430,11 2 872 910,78
Myyntisaamiset 192 945,14 294 643,22
Arvonlisäverosaamiset 187 987,99 182 443,67
Siirtosaamiset 1 934 496,98 2 395 823,89

Saamiset yhteensä 0,00 2 576 127,47 0,00 3 048 854,19

2021 2020
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4.3.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (Liitetieto 24) 
 

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

 
  

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
(Liitetieto 24) 2021 2020 2021 2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät
Partnereita laskutetut projektien saamiset 161 103,39 28 276,53 161 103,39 28 276,53
KuEl eläkemenoperusteinen LAB:n osuus 133 228,50 125 429,72 133 228,50 125 429,72
Siirtyvät korot (määräaik.sij.tilit) 0,00 103 678,91 0,00 103 678,91
Työllisyysrahaston koulutuskorvaus 9 167,32 11 156,50 9 167,32 11 156,50
KuEl eläkemenoperusteinen 6 109,20 19 807,99 6 109,20 19 807,99
Kelan korvaus työterveyshuollosta 171 735,29 113 949,57 171 735,29 113 949,57
Lahden Talot Oy Svi 7 luovutuksen tuotot 1 254 000,00 1 738 000,00 1 254 000,00 1 738 000,00
Projektien saamiset /EU-tuet ja avust. 128 598,54 175 438,15 128 598,54 175 438,15
Yhteisöveronpalautukset ja omavero saamise 774,76 176,13 0,00 156,52
Muut tulojäämät 23 796,74 58 681,52 23 796,74 58 681,52

Tulojäämät yhteensä 1 888 513,74 2 374 595,02 1 887 738,98 2 374 575,41
Menoennakot

Muut menoennakot 46 758,00 21 405,00 46 758,00 21 405,00

Menoennakot yhteensä 46 758,00 21 405,00 46 758,00 21 405,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 935 271,74 2 396 000,02 1 934 496,98 2 395 980,41

Konserni Kuntayhtymä

2021 2020 2021 2020

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

Arvonkorotusrahasto 1.1. 1 658 133,65 2 141 042,45 1 658 133,65 2 141 042,45
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset -621 470,34 -482 908,80 -621 470,34 -482 908,80
Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 036 663,31 1 658 133,65 1 036 663,31 1 658 133,65

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 36 290 506,02 27 939 463,47 36 116 215,86 27 758 543,24
  Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00
  Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 36 290 506,02 27 939 463,47 36 116 215,86 27 758 543,24

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 851 912,20 8 351 042,55 4 876 016,53 8 357 672,62

Yhdistetyt poistoerot 9 309 497,04 10 090 092,02

Oma pääoma yhteensä 31.12. 92 644 452,84 89 194 605,96 83 184 769,97 78 930 223,78

* Laskelma kuntayhtymän peruspääoman jakautumisesta jäsenkunnittain esitetään kohdassa 1.5.3 Keskeiset liitetiedot

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

 
 

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

 
 

4.4.4 Pakolliset varaukset (Liitetieto 29) 
 

 
 
4.4.5 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat (Liitetieto 30) 

 

  

Erittely poistoerosta (litetieto 26) 2021 2020

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 9 309 497,04 10 090 092,02

Verotuspoistoihin liittyvä poistoero 0,00 0,00

Poistoero YHTEENSÄ 9 309 497,04 10 090 092,02

Pitkäaikaiset velat (Liitetieto 27) 2021 2020

1.1.2027 jälkeen 
erääntyvät

1.1.2026 jälkeen 
erääntyvät

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 421 052,00 631 581,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 421 052,00 631 581,00

2021 2020 2021 2020

Muut pakolliset varaukset
 - Koulutusvelvoitteet 4 078,70 0,00 4 078,70 0,00
 - Työttömyysvakuutusrahasto omavastuut 13 079,86 27 252,33 13 079,86 27 252,33
 - Korkoswapin ei-suojaavan osan varaus 481 228,68 467 651,79 481 228,68 467 651,79

Muut pakolliset varaukset yhteensä 498 387,24 494 904,12 498 387,24 494 904,12

Pakolliset varaukset   (Liitetieto 29)
Konserni Kuntayhtymä

Vieras pääoma (Liitetieto 30)

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

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

Velat osakkuus-/omistusyht.yhteisöille 0,00 0,00
Ostovelat 0,00 0,00

Velat muille 3 508 757,67 8 881 847,01 4 549 100,95 9 195 214,60
Lainat 3 496 470,95 1 052 630,00 4 549 100,95 1 052 630,00
Ostovelat 1 866 757,25 1 595 704,64
Muut velat 12 286,72 693 620,60 651 841,30
Siirtovelat 5 268 839,16 5 895 038,66

Vieras pääoma yhteensä 3 508 757,67 8 881 847,01 4 549 100,95 9 195 214,60

2021 2020
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4.4.6 Maksuliiketilin luottolimiitti (Liitetieto 31) 
 

 
 

4.4.7 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (Liitetieto 33) 
 

 
 
4.5 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 
4.5.1 Leasingvastuiden yhteismäärä (Liitetieto 38) 

 

Maksuliiketilin luottolimiitti (Liitetieto 31) 2021 2020

Päijät-Hämeen Osuuspankki

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

- siitä käyttämättä oleva määrä 6 000 000,00 6 000 000,00

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät   
(Liitetieto 33) 2021 2020 2021 2020

Lyhytaikaiset siirtovelat

    Menojäämät
Siirtyvät korot 6 707,25 8 987,55 6 707,25 8 987,55

        Lomapalkkavaraukset 3 031 175,46 2 990 277,46 3 031 175,46 2 990 277,46
Yhteisövero, muut verot 96,00 3 734,97 96,00 0,00
KuEL-maksut palkkaperusteinen 596 346,87 577 739,70 596 346,87 577 739,70
KuEL-maksut eläkemenoperusteinen 165 312,36 167 412,50 165 312,36 167 412,50
Työttömyysvakuutusmaksut 243 078,70 202 901,05 243 078,70 202 901,05
Kiinteistövero 210 197,80 603 199,82 210 197,80 603 199,82

        Muut menojäämät 80,53 120 000,00 80,53 120 000,00
    Menojäämät yhteensä 4 252 994,97 4 674 253,05 4 252 994,97 4 670 518,08

    Tuloennakot
Muu valtion rahoitusennakkot 0,00 133 930,42 0,00 133 930,42

    Projektien siirtovelat 999 060,78 1 073 768,46 999 060,78 1 073 768,46
    Muut tuloennakot 16 783,41 16 821,70 16 783,41 16 821,70
Tuloennakot yhteensä 1 015 844,19 1 224 520,58 1 015 844,19 1 224 520,58

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 5 268 839,16 5 898 773,63 5 268 839,16 5 895 038,66

Konserni Kuntayhtymä

Leasingvastuiden yhteismäärä arvonlisäveroineen  

(Liitetieto 38) 2021 2020 2021 2020

Seuraavalla tilikaudella maksettavat (2022 / 2021) 906 840,67 735 510,78 906 840,67 735 510,78
3 Step IT Oy 695 622,52 527 860,62 695 622,52 527 860,62
ARVAL Oy 18 540,35 28 275,36 18 540,35 28 275,36
Suomen Kalustoratkaisut Oy (sis. Handelsbanken Rahoitus) 192 677,80 179 374,80 192 677,80 179 374,80

Myöhemmin maksettavat (2023 -> … / 2022 -> ...) 1 458 742,34 1 132 494,60 1 458 742,34 1 132 494,60
3 Step IT Oy 1 086 232,35 675 886,17 1 086 232,35 675 886,17
ARVAL Oy 0,00 18 744,19 0,00 18 744,19
Suomen Kalustoratkaisut Oy (sis. Handelsbanken Rahoitus) 372 509,99 437 864,24 372 509,99 437 864,24

Leasingvastuut yhteensä 2 365 583,01 1 868 005,38 2 365 583,01 1 868 005,38

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

Konserni Kuntayhtymä
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4.5.2 Muut vastuusitoumukset (Liitetieto 39-40) 
 

 
 
  

2021 2020 2021 2020

Kiinteistöihin kohdistuvat vastuut 14.01.2021 rasitustodistusten mukaisesti
Kiinteistöpalvelut 672 735,00 672 735,00 672 735,00 672 735,00

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

Rakennusajan vakuudet
Koulutuskeskus Salpaus, Kiinteistöpalvelut rakennuttajana 529 012,00 3 006 000,00 529 012,00 3 006 000,00

Yhteensä 529 012,00 3 006 000,00 529 012,00 3 006 000,00

Takuuajan vakuudet
Koulutuskeskus Salpaus, Kiinteistöpalvelut rakennuttajana 458 422,84 388 538,44 458 422,84 388 538,44

Yhteensä 458 422,84 388 538,44 458 422,84 388 538,44

Pankkitakaukset ja vastasitomuksen takaukset
Valuuttatermiinitakaus 561211-90078698 Edunsaaja OP Yrityspankki Oyj
(l i ittyy Kunnyksell iseen korronvaihtosopimukseen, kts. Li itetieto 41)

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

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

Nordea Rahoitus Suomi Oy
First Card yritys kortit rahoitus yhteensä. Vastuu 31.12. 2 187,36 2 975,49 2 187,36 2 975,49

Yhteensä 2 187,36 2 975,49 2 187,36 2 975,49

MUUT VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ 4 162 357,20 6 570 248,93 4 162 357,20 6 570 248,93

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

  

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

(Liitetieto 41) 2021 2020 2021 2020

Hankkeiden omarahoitusosuudet 176 700,41 233 462,00 176 700,41 233 462,00

Dynasty sopimushallinta, sopimukset yht. (kpl) 1 401 621 369 609

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 
v. 2012 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2021 0,00 33 002,03 0,00 33 002,03
v. 2013 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2022 287 077,70 574 155,39 287 077,70 574 155,39
v. 2014 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2023 411 059,82 616 589,73 411 059,82 616 589,73
v. 2015 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2024 176 110,51 234 814,01 176 110,51 234 814,01
v. 2016 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2025 841 955,38 1 052 444,23 841 955,38 1 052 444,23
v. 2017 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2026 2 090 021,32 2 508 025,58 2 090 021,32 2 508 025,58
v. 2018 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2027 378 160,09 440 177,75 378 160,09 440 177,75
v. 2019 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2028 3 639 274,57 4 159 170,94 3 639 274,57 4 159 170,94
v. 2020 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2029 658 108,96 740 372,58 658 108,96 740 372,58
v. 2021 valmistuneet investoinnit, tarkistusvastuu päättyy 31.12.2030 1 418 172,04 0,00 1 418 172,04 0,00

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit 2 9 899 940,39 10 358 752,25 9 899 940,39 10 358 752,25

Kiinteistöjen alkuperäisen luovutussopimuksen mukainen palautusvelvollisuus valtiolle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) 4 -1 076 574,23 -1 479 910,74 -1 076 574,23 -1 479 910,74
josta:

suojaavan osuus % 55,3 % 68,4 % 55,3 % 68,4 %
suojaavan osuus Euroa -595 345,55 -1 479 910,74 -595 345,55 -1 012 258,95
Ei-suojaavan osuus % 31,6 % 31,6 % 44,7 % 31,6 %
Ei-suojaavan osuus Euroa -481 228,68 -467 651,79 -481 228,68 -467 651,79

Pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut arvonlisäveroineen 
Rakennukset 176 203,20 173 995,68 176 203,20 173 995,68
Maa-aluet 15 234,38 15 161,51 15 234,38 15 161,51
Laitteet 1 527,68 8 093,61 1 527,68 8 093,61

Pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut arvonlisäveroineen 192 965,26 197 250,80 192 965,26 197 250,80

1 Dynasty sopimushallinnasta erillinen tilinpäätöserittely vuodelta 2014-2020

Konserni Kuntayhtymä

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

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

4 Vuonna 2020 kynnyksellisen koronvaihtosopimuksen laskennallinen pääoma on ylittänyt kuntayhtymän lainasalkun pääoman hyvän maksuvalmiuden mahdollistamista 
ylimääräisistä lainanlyhennyksistä johtuen.
Lainapääoman ylittävältä osalta koronvaihtosopimus on käsiteltävä ei-suojaavana ja kirjattava rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi KPL 3:2.1 §:ssä tarkoitetun oikean ja 
riittävän kuvan antamiseksi.
Ensimmäisen kerran tilinpäätöksessä 2020 ei suojaavaa osuutta vastaava koronvaihtosopimuksen negatiivinen markkina-arvo on kirjattu rahoituskuluksi ja pakolliseksi varaukseksi 
467.651,79 euron edestä. Tilinpäätöksen 2021 hetkellä varauksen määrää on tarkistettu ja muutos 13 576,89 euron edestä on kirjattu kulukirjauksen lisäyksenä.
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4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 
 
4.6.1 Henkilöstömäärä (Liitetieto 42)  

 

 
 

 
 

  

Henkilöstön määrä 31.12.2021 Vakituiset Määräaikaiset Sivutoimiset Yhteensä
31.12.2021*

Yhteensä
31.12.2020*

Vastuualueet henkilöstö henkilöstö henkilöstö henkilöstö henkilöstö
Oppimis- ja koulutuspalvelut 452 60 18 512 438
Vastuualue 1 / Pedagoginen johtaminen, 
opiskelijapalvelut ja erityinen tuki, valmentava ja 
maahanmuuttajakoulutus, kansainvälisyys ja 
kilpailutoiminta

109 15 79

Vastuualue 2 / Tekniikan ja luonnonvara-alojen 
koulutuspalvelut

176 20 16 193

Vastuualue 3 / Palvelu-, hyvinvointi- ja 
kulttuurialojen koulutuspalvelut

147 24 1 166

Vastuualue 4 / Yritys- ja työelämäpalvelut 20 1 1
Oppilaitospalvelut 107 3 110 106
Kiinteistöpalvelut 44 44
Ravintolapalvelut 37 1 38
Tietohallintopalvelut 26 2 24
Johtamis- ja kehittämispalvelut 43 43 51
YHTEENSÄ 602 63 18 665 637

*Ei sis sivutoimisia

Henkilötyövuodet 31.12.2021 Teoreettinen
2021

Toteutunut
2021

Teoreettinen
2020

Toteutunut
2020

Vastuualueet htv htv htv htv

Oppimis- ja koulutuspalvelut 515,7 496,7 478,8 452,9
Vastuualue 1 / Pedagoginen johtaminen, 
opiskelijapalvelut ja erityinen tuki, valmentava ja 
maahanmuuttajakoulutus, kansainvälisyys ja 
kilpailutoiminta

117,7 114,6 85,1 80,1

Vastuualue 2 / Tekniikan ja luonnonvara-alojen 
koulutuspalvelut

208,6 200,4 213,5 201,0

Vastuualue 3 / Palvelu-, hyvinvointi- ja 
kulttuurialojen koulutuspalvelut

168,7 161,1 180,2 171,7

Vastuualue 4 / Yritys- ja työelämäpalvelut 20,6 20,6
Oppilaitospalvelut 108,3 105,2 109,1 103,2
Kiinteistöpalvelut 43,2 42,6 43,5 42,2
Ravintolapalvelut 38,1 37,3 40,6 36,7
Tietohallintopalvelut 27,1 25,3 25,0 24,3
Johtamis- ja kehittämispalvelut 43,4 42,4 55,8 51,9
Yhteensä 667,4 644,3 643,7 607,9
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4.6.2 Luottamushenkilön palkoista perityt ja puolueelle tilitetyt luottamushenkilömaksut (Liitetieto 44) 
 

 
 
4.6.3 Tilintarkastajan palkkiot (Liitetieto 45) 
 

 
 
4.7 Luettelo tilikaudella käytetyistä tilikirjoista 
 
4.7.1 Käytetyt tilikirjat 
 

  

(Liitetieto 44) 2021 2020

Hämeen Sosiaalidemokraatit ry 3 620,50 3 132,00
Hämeen Kokoomus ry 2 767,14 2 698,14
Kokoomus                      151,88
Hämeen vasemmistoliitto       33,75
Keskustan Päijät-Hämeen piiri 1 431,00 1 269,00
Lahden Perussuomalaiset 418,50 405,00
Perussuomalaisten Hämeen Piiri 94,50
Lahden Perussuomalaiset ry 67,50
Lahden Vihreät 607,50 621,00
Hämeen vihreät                81,00
Kristilliset                  50,63
Lahden Kristillisdemokraatit ry 81,00

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 9 323,90 7 919,28

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Tilintarkastajan palkkiot (Liitetieto 45) 2021 2020
(sis.alv)

BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot 18 046,96 28 189,30
Tarkastuslautakunnan avustaminen 6 159,08 4 088,28
Muut palkkiot 0,00 3 142,98

Palkkiot yhteensä 24 206,04 35 420,56

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

Käytetyt tilikirjat
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4.7.2 Käytetyt tositelajit 
 

 
  

Tositelaji Tositelaji nimi

ALKUSA ALKUSA Alkusaldot
CPU CPU CEEPOS-kassa
KOMMUI KOMMUI Käyttöom muistiot
KOMTOS KOMTOS Käyttöomaisuustositt
MATKAT MATKAT Matkalaskut
MRP10 MRP10 MRP Laskulaji 10
MRP11 MRP11 MRP Laskulaji 11
MRP12 MRP12 MRP Laskulaji 12
MRP14 MRP14 MRP Laskulaji 14
MRP15 MRP15 MRP Laskulaji 15
MRP20 MRP20 MRP Laskulaji 20
MRP30 MRP30 MRP Laskulaji 30
MRP50 MRP50 MRP Laskulaji 50
MRPK MRPK Luottotappio
MRPMAN MRPMAN MRP Manuaalisuorituk
MRPMK MRPMK MRP Kehotusmaksut
MRPVII MRPVII MRP Viitesuoritukset
MUIEVL MUIEVL Muistio PT-EVL oikai
MUISAL MUISAL Muistioto ALV-tyhjen
MUISRD MUISRD Muistiotos. ulkoinen
MUIST1 MUIST1 Muistiotositteet 1
MUSSRD MUSSRD Muistiotos sisäinen
OMAKSU OMAKSU Ostoreskontra maksut
OSTORD OSTORD Ostolaskut RD-portaa
PALKAT PALKAT Palkkatositteet
PALKOH PALKOH Palkk.kust. kohdenta
PALKOI PALKOI Palkkatositt.oikaisu
PALKVA PALKVA Lomapalkkavaraus
PANKKI PANKKI Pankkien tiliotteet
WILMA WILMA Opiskelijajärjestelm
VYÖR VYÖR Vyörytys

Käytetyt tositelajit
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4.8 Tuloskorttimittareiden selitykset ja laskentakaavat 

 
Opiskelijavuodet 
Opiskelijavuosi on 365 päivää, joiden aikana opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti oman osaamisen vahvistamiseen.  
 
Suoritetut tutkinnot 
Suoritettujen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen määrä. 
 
Suoritetut tutkinnon osat 
Suoritettujen perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon 
osien määrä.  
 
Valmistuneiden työllistyminen 
Työllistyneiden osuus (%) pohjautuu Opetushallituksen Vipunen-tietokannan tietoihin, jotka 
kuvaavat toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tietyllä aikavälillä suorittaneiden 
pääasiallista toimintaa valitun vuoden lopussa. Tilastoissa on kahden vuoden viive. 
Tilastokeskuksen tilastot saadaan noin 1,5 vuoden viiveellä. 
 
Jatko-opintoihin sijoittuminen, amk + yliopisto 
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen jatko-opintoihin, joissa tavoitteena 
ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Tiedot pohjautuvat Opetushallituksen Vipunen-
tietokannan tietoihin. 
 
Opiskelijapalaute 
Opiskelijapalaute lasketaan valtakunnallisen Amis-palautteen aloitusvaiheen kyselyjen ja 
päättövaiheen kyselyjen tulosten pohjalta. Laskennassa huomioidaan rahoituksen perusteena 
käytettävien palautekysymysten vastausten keskiarvo.  
 
Työelämäpalaute 
Mittari otettu käyttöön v. 2021 valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 
 
Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat 
Ensisijaiset hakijat/valinnan aloituspaikat kevään yhteishaussa (ammatilliset perustutkinnot). 
 
Jatkuvan haun kautta aloittaneet 
Jatkuvan haun kautta opiskelun aloittaneet. Mittari otettu käyttöön v. 2020 aikana. 
 
Opinnoista eroaminen (ammatilliset perustutkinnot) 
Raportoidaan ikäryhmittäin ns. negatiiviset eron syyt, jolloin opiskelijalla ei ole tiedossa 
jatkopolkua. 
 
Tuloskortissa opinnoista eronneiksi lasketaan seuraavien syiden takia eronneet opiskelijat (ns. 
negatiiviset erot): 
- koulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt  
- muutokset työsuhteessa (oppisopimuksen purku) 
- henkilökohtaiset syyt 
- terveydelliset syyt 
- katsotaan eronneeksi 
- opiskelijan kuolema 
- muu syy 
 



Tilinpäätöksen liitetiedot 
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Tuloskortissa ei lasketa eronneiksi opiskelijoita, jotka siirtyvät muuhun toisen asteen 
koulutukseen, korkeakouluun, muuhun koulutukseen tai Koulutuskeskus Salpauksen sisällä 
suorittamaan toista tutkintoa. Eronneiksi ei myöskään lasketa opiskelijoita, jotka siirtyvät 
työpajalle, kuntoutukseen tai muihin sosiaali- ja terveysalan palveluihin tai työelämään.  
Näistä syistä eronneiden määrää seurataan kuitenkin Tietovarastoraportoinnilla. 
 
VALMA-koulutuksen jälkeen 2. asteen koulutukseen sijoittuminen  
VALMA-koulutuksen suorittaneiden sijoittuminen 2. asteen koulutukseen opintoja seuraavana 
syksynä. 
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5 MUUT ERIYTETYT LASKELMAT 
 
5.1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kilpailulain 30 d §:n edellyttämä tuloslaskelma kuntayhtymän 

taloudellisestä toiminnasta, joka tapahtuu kilpailutilanteessa markkinoilla 
 

 
  

2021 2020
1000 € 1000 €

Toimintatuotot 1 461 1 717
Myyntituotot 1 365 1 554
Maksutuotot 0 0
Tuet ja avustukset 0 0
Vuokratuotot 79 96
Muut tuotot 17 66

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -1 131 -1 285
Henkilöstökulut -756 -844
Palveluiden ostot -20 -76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 -164
Avustukset 0 0
Muut kulut -55 -201

Toimintakate 329 432

Korkotuotot 0 0
Muut rahoitustuotot 0 0
Korkokulut 0 0
Muut rahoituskulut -0 -0

Vuosikate 330 433

Suunnitelman mukaiset poistot -36 -31

Tilikauden tulos 294 402

Vyörytyserät -142 -223

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 152 178

Eriytetty tuloslaskelma sisältää kilpailulain 30 d:n eriyttämisen edellyttämät 
kuntayhtymän taloudelliset toiminnat, jotka tapahtuvat kilpailutilanteessa 
markkinoilla. Tällaisiksi toiminnoiksi on tunnistettu:

   •   Ei-tutkintoon tähtäävien koulutuspalvelujen myynti Salpaus-Palvelu Oy:lle
   •   Ravitsemispalveluiden henkilökunnalle ja ulkopuolisille aterioiden myynti
   •   Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen kiinteistöjen vuokraus

Tuloslaskelmassa on otettu huomioon sekä vahvistetun kirjanpidon lukuja että 
toimintoihin kohdistuvia kustannuslaskennallisia vyörytyksiä.
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