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Tarkasteltavan toimintajakson keskeiset asiat 
 

Kesän jälkeen opinnot on taas alkaneet vilkkaasti sekä erityisesti oppivelvollisilla, mutta myös 
aikuisilla. Kahden vuoden etä- ja hybridiopetuksen jälkeen olemme palanneet opetuksessa niin 
sanottuun normaaliin ja oli ilo tavata kampuksilla sekä Salpauksen opettajia että opiskelijoita. 
Kaikki kokevat hyväksi ja tärkeäksi mahdollisuuden lähiopetukseen ja toinen toistensa 
kohtaamiseen samalla, kun jatkossa hyödynnetään aiempaa enemmän ja taitavammin myös 
hybridi- ja etäopetusta tilanteen mukaan.  
 
Viime vuoteen ja korona-aikaan verrattuna opiskelijamäärän kehitys on aiempaa alhaisempi 
johtuen erityisesti sinänsä positiivisesta alueen työllisyyden kasvusta lähes kaikilla 
ammattialoilla. Kokonaisuutena näyttää siltä, ettei tänä vuonna tulla saavuttamaan vuoden 
2021 opiskelijavuosimäärän tasoa. Mikäli aiempaa alhaisempi taso jää pysyväksi myös 
ministeriön tulevissa rahoituspäätöksissä, on sillä vaikutuksia Salpauksen toimintaan pitkällä 
tähtäimellä. Lokakuussa haettavaksi tulleet jakamattomat opiskelijavuodet, mukaan luettuna 
lähihoitajakoulutuksen opiskelijavuodet, antavat toivetta siitä, että tulevana vuonna voisimme 
saada rahoituksen vähintään kuluvaa vuotta vastaavaan tai sitä hieman korkeampaan 
opiskelijavuositasoon. Toivottavaa on myös, että ammatilliselle koulutukselle vuodelle 2023 
luvattu 50 miljoonan euron rahoituslisäys tulevaisuusinvestointien jatkona, jaettaisiin 
koulutuksenjärjestäjille osana perusrahoitusta, kuten viimeisin tulevaisuusinvestointi, eli siis 
ilman erillistä hakukierrosta. 
 



 Osavuosikatsaus Q3 
ajalta 1.1.–30.9.2022 
 
14.10.2022 

2 (25) 
 
 
238/02.02.02/2021 

 

   
 

Salpaus Syke -kysely koko henkilöstölle toteutettiin nyt kolmannen kerran, vastaajamäärä 
kyselyssä nousi selvästi aiemmista ollen nyt jo huikeat 75,38 prosenttia. Vastausten sisältö on 
myös kehittynyt hyvään suuntaan, kun tasolla 4,2 aloittaa työpäivän yleensä hyvällä mielellä ja 
tasolla 4,1 suosittelisi Salpausta työnantajana arviointiasteikolla 1–5. 
 
Päättyneelle kaudelle sijoittui paljon erilaisia yhteisiä tapahtumia kuten perinteiset kaikkien 
Salpauksen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiset Kyläjuhlat elokuussa Lahden 
keskustakampuksella ja Fellmannin puistossa sekä Kauppaopetusta 111 vuotta -juhla 26. 
elokuuta. Paikalla oli entisiä opiskelijoita ja opettajia vuosien takaa ja myös kansanedustajat 
Hilkka Kemppi ja Sanni Grahn-Laasonen osallistuivat päiväjuhlaan. Juhlaluennon piti emerita 
opetusneuvos Elisabet Kinnunen, muistellen värikkäästi kauppaopetuksen eri vaiheita vuosien 
varrelta. Espoon korumuseo Kruunussa avattiin 2.9.2022 jalometallialan opiskelijatöiden 
näyttely. Näyttely on avoinna 23.10.2022 asti. Salpauksen FabLabin avajaisia vietettiin 
keskiviikkona 28. syyskuuta Vipusenkadun teknologiakampuksella. FabLab on digitaalisen 
tuotevalmistuksen työtila. Avajaisissa kuultiin, miten FabLab-verkosto toimii ja millaisia 
mahdollisuuksia Salpauksen FabLab tarjoaa opiskelijoille, henkilökunnalle, alueen muille 
oppilaitoksille, yrityksille kuin yksityisille ihmisille. Tilaisuudessa kansainvälisen FabLab-
verkoston toimintaa esitteli, FabLab Oulun johtaja Jani Ylioja.  
 
Lue lisää:  
Lahtelaisen kauppaopetuksen 111-vuotista taivalta juhlittiin elokuun lopulla 
Jalometallialan opiskelijatyönäyttely Preludi 
FabLab on kaikkien alojen yhteinen digitaalisen tuotevalmistuksen työtila 
 
Kuntayhtymän toimitusjohtaja ja Salpauksen rehtori ovat jatkaneet omistajakuntien tapaamisia 
yhdessä LAB ammattikorkeakoulun rehtorin kanssa. Aiheena tapaamisissa on ollut ammatillisen 
koulutuksen ajankohtaiset asiat, laajennettu oppivelvollisuus, osaavan työvoiman saatavuuden 
haasteet, mahdollisuudet alueella kouluttautumisen ja työelämän palvelutehtävän 
toteutuminen.  
 
Keväällä saatu tieto, että Fazer on rakentamassa uuden makeistehtaansa Lahteen, näkyy 
Salpauksessa jo aktiivisena koulutusten yhteissuunnitteluna fazerilaisten kanssa. Samalla se 
vahvistaa Fazerin ja Salpauksen hyvää yhteistyötä entisestään. Jo nykyisin olemme yhdessä 
kouluttaneet Fazerin henkilökuntaa mm. artesaanileipureita, jotka sijoittuvat Suomessa eri 
elintarvikemyymälöihin. 
 
Hämeen Ely-keskuksen elokuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys alueella on 
vähentynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna -14 prosenttia. Päijät-Hämeen 
työttömyysaste elokuun lopussa oli 11,6 prosenttia. Alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat 
Lahdessa (13,2 %) ja Heinolassa (12,0 %). Lahden työttömyysaste on edelleen suurten 
kaupunkien korkein. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta 
työvoimasta oli kesäkuun lopussa 13,8 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden 
osuus ulkomaisesta työvoimasta 28,2 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien eli yhtäjaksoisesti 
vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä on vähenemässä edelleen. 
Pitkäaikaistyöttömiä oli Päijät-Hämeessä 10 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 
viime vuonna.  
 
Uusien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut Päijät-Hämeessä selkeästi edellisvuosista. 
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuussa 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten 

https://www.salpaus.fi/2022/09/02/lahtelaisen-kauppaopetuksen-111-vuotista-taivalta-juhlittiin-elokuun-lopulla/
https://www.salpaus.fi/tapahtumat/jalometallialan-opiskelijatyonayttely-preludi/
https://www.salpaus.fi/2022/06/14/fablab-on-kaikkien-alojen-yhteinen-digitaalisen-tuotevalmistuksen-tyotila/
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vastaavana ajankohtana. Työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuussa eniten avoimeksi erityisesti toisen 
asteen ammatillista koulutusta edellyttäviin ammatteihin kuten lähihoitajille, myyjille, toimisto- 
ja laitossiivoojille, talonrakentajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, tarjoilijoille ja 
kodinhoitajille (kotipalvelu). Työpaikkoja myös täyttyi edellisvuosia enemmän. Eniten täytettiin 
lähihoitajien, myyjien, toimisto- ja laitossiivoojien sekä konepaja- ja metallituotteiden 
kokoonpanijoiden tehtäviä.  
 
Eri toimijoiden yhteinen haaste alueella on, että työttömyydestä ja työvoimapulasta huolimatta 
opiskelijoita ei löydy kaikkiin avoinna oleviin opiskelupaikkoihin. Esimerkiksi Salpauksella 
voimassa oleva 3 miljoonan euron monialaisen täydennyskoulutuksen puitesopimus jää tästä 
syystä pääosin toteutumatta. Yhteistyötä ja ponnistuksia tämän asian ratkaisemiseksi tulee 
edelleen jatkaa. Kuntakokeilun ja sen toteuttaman koulutukseen ohjauksen onnistumisella ja eri 
toimijoiden moniammatillisella yhteistyöllä on myös suuri merkitys siinä, että opiskelukuntoiset 
henkilöt saadaan osallistumaan koulutuksiin ja sitä kautta takaisin työelämään ja näin alueen 
yrityksille olisi tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
lisääntynyt kouluttaminen alueen tarpeen mukaisesti on kevään filippiiniläisten lähihoitaja 
opiskelijoiden lisäksi täydentynyt syksyllä alkaneella puhdistuspalvelualan koulutuksella 
myanmarilaisille. Tämä toteutetaan oppisopimuksena yhteistyössä Laitoshuoltopalveluiden ja 
ammattiopisto Riverian kanssa.  

 
Laajentuneen oppivelvollisuuden toisen vuoden kohdalla voidaan todeta, että kaikille 
koulunkäyntikuntoisille peruskoulun päättäville on alueella tarjolla toisen asteen opiskelupaikka, 
mikäli motivoiva opintoala löytyy. Ammatillisen erityisoppilaitos Kiipulan lisääntynyt 
koulutustarjonta parantaa osaltaan alueella vaativan erityisen tuen opiskelijoiden 
opiskelumahdollisuuksia lähempänä kotia. Uutena yhteishaussa oli tutkintoon valmentava eli 
TUVA-koulutus, johon hakijoita oli huomattavan paljon. Myös aloituspaikkoja TUVA-
koulutukseen Päijät-Hämeessä on tarjolla runsaasti, pelkästään Salpauksessa yhteishaussa 
hakeville elokuun alusta 52 paikkaa. Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA) on hyvä 
mahdollisuus myös osalle alueen kuntakokeilun asiakkaista, heitä tuetaan myös tutkinnon osien 
ja muiden omaa työllistymistä tukevien, pienempien kokonaisuuksien opiskeluun. Salpauksessa 
on tulossa myös Ukrainasta alueelle tuleville pakolaisille kohdennettu TUVA-ryhmä, 
opiskelijahaku tähän alkaa vielä syksyn aikana. Lue lisää:  Aikuis-TUVA, tutkintoon valmentavaa 
koulutusta myös nuorille aikuisille 
 
Ammatillisessa koulutuksessa kilpailu on kiristynyt koko ajan ja muuttunut erityisesti aikuisten 
osalta alueellisesta valtakunnalliseksi. Opintojen suorittamiseksi tulee olla nykyistä enemmän 
vaihtoehtoisia malleja, lisääntyvää kysyntää on verkko- ja/tai hybridimaleista sekä 
mahdollisuudesta opiskella uutta oman työn ohessa. Salpauksen opiskelijoista nykyisin jo 2/3 on 
muita kuin peruskoulun päättäviä nuoria. Sama osuus opiskelijoista tulee Salpaukseen jatkuvan 
haun kautta. Tavoitteemme on palvella myös näitä hakijoita entistä sujuvammin ja nopeammin. 
Tämä tarkoittaa enemmän tarjontaa kokonaisten tutkintojen lisäksi tutkinnon osien ja sitä 
pienempien, työn kannalta tärkeiden osien suorittamismahdollisuuksia sekä joustavaa opiskelun 
aloitusta. Tässä onnistumisen varmistamien on keskeinen osa kaikkien salpausalaisten toimintaa 
tänä ja ensi vuonna, onnistuessaan muutoksella turvaamme myös jokaisen Salpauslaisen työtä 
tulevaisuudessa. Lue lisää: Marjo Kangas suoritti leipomoalan erikoisammattitutkinnon verkossa 
ja työskentelee nyt Porin Leivän tuotekehityksessä 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on yksi monialaisimmista ja kahdeksanneksi suurin 
ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa. Vaikka rahoituksen perustana oleva 

https://www.salpaus.fi/2022/08/24/aikuis-tuva-tutkintoon-valmentavaa-koulutusta-myos-nuorille-aikuisille/
https://www.salpaus.fi/2022/08/24/aikuis-tuva-tutkintoon-valmentavaa-koulutusta-myos-nuorille-aikuisille/
https://www.salpaus.fi/2022/08/31/marjo-kangas-suoritti-leipomoalan-erikoisammattitutkinnon-verkossa-ja-tyoskentelee-nyt-porin-leivan-tuotekehityksessa/
https://www.salpaus.fi/2022/08/31/marjo-kangas-suoritti-leipomoalan-erikoisammattitutkinnon-verkossa-ja-tyoskentelee-nyt-porin-leivan-tuotekehityksessa/
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opiskelijavuosimäärä laski tänä vuonna ensimmäisen kerran uuden rahoitusmallin voimaan 
tulon jälkeen, tavoitteemme on, että tilanne jäisi väliaikaiseksi ja saisimme jatkossa vähintään 
6100 opiskelijavuotta alueen osaamistason nostamiseksi ja laajennettuun oppivelvollisuuteen 
vastaamiseksi. 
 
Yhtymähallitus lähetti kokouksessaan 27. syyskuuta kuntayhtymän vuosien 2023–2025 
toiminta- ja taloussuunnitelma- ja vuoden 2023 talousarvioesityksen lausunnolle kuntayhtymän 
omistajakuntiin. Tulemme käyttämään vuosien 2019–2021 saavutettua ylijäämää koulutuksen 
hyväksi nyt käsiteltävänä taloussuunnitelmakautena niin opetushenkilöstön palkkaamiseen kuin 
nouseviin kustannuksiin vastaamiseen. Olemme onnistuneet talouden hallinnassa erinomaisesti 
sen lisäksi, että nykyisen hallitusohjelman mukaisesti olemme saaneet näinä vuosina, 
määräaikaista harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta opetus- ja ohjaushenkilöstön 
palkkaamiseen ja koronan aiheuttaman poikkeustilanteen hoitoon. Tästä lisärahoituksesta 
vuoden 2021 lopussa oli käyttämättä noin 5 miljoonaa, mikä on osa saavutettua ylijäämää näinä 
vuosina. Saatu rahoitus tuli kirjata maksuperusteisesti saantivuodelle, vaikka rahoitusta ei ollut 
vielä kokonaan käytetty. Muuta kuin käyttämättömän valtionosuusrahoituksen ylijäämää 
vuosina 2019–2021 on onnistuttu saavuttamaan yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. Tämä näkyy 
myös rahana kassassa ja on aitoa proaktiivista varautumista energiakriisiin ja kasvaneeseen 
inflaatioon.  
 

 
 
 

Opiskelija- ja asiakastilanne  
 
Opiskelija- ja asiakastilanne Salpauksen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli syyskuun 
lopussa 6 807 opiskelijaa. Näistä oppisopimuksella opiskeli 1 672 opiskelijaa. Suurin osa, 5 378, 
suorittaa perustutkintoa. 
 
Kokonaisopiskelijamäärä, tutkintoon johtamaton koulutus mukaan luettuna, Salpauksessa on 
opiskellut kolmella vuosineljänneksellä yhteensä 11 054 eri henkilöä. Jatkuvan haun kautta 
Salpauksen perustutkintoihin, ammattitutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin tuli 
hakemuksia kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 3 345, joista eri henkilöitä 
oli 2 538.  Jatkuvan haun kautta tulee enemmän opiskelijoita kuin yhteishaun.  
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Historian toinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka aloitti opintonsa 
elokuussa lähiopetuksessa. Yhteishaun kautta hakeneista perustutkintoihin valittiin kesäkuussa 
1 138 opiskelijaa. Paikan otti vastaan yhteensä 1 083 opiskelijaa ja varasijojen voimassaolo 
päättyi 18.8.2022. Ilman opiskelupaikkaa mahdollisesti jääneiden oppivelvollisten määrä ja 
tilanne kunnittain selviää vasta lokakuussa, kun kunnat saavat tilastot kerättyä. 
 
Uuden oppivelvollisuuslain mukaan huoltajat vastaavat siitä, että oppivelvollinen suorittaa 
toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana. Salpaus oli yhä suosittu valinta 
yhteistyökumppaniksi tähän tärkeään tehtävään. Jotta yhdessä onnistumme, on tärkeää tiivis 
yhteistyö ja yhteydenpito kodin ja koulun välillä. Oppivelvollisuutta suorittavat opiskelijat ovat 
myös oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen. Oppimateriaali- ja suojavaatehankinnat sujuvat 
jo totutusti.  Tietotekniikan hankinnoissa Salpauksen osalta ei ole tarvittu merkittäviä 
lisähankintoja verrattuna viime vuoteen. Opiskelijalla on oikeus maksuttomuuteen siihen asti, 
kunnes hän saa suoritettua toisen asteen tutkinnon tai täyttää 20 vuotta.  
 
Perustutkinnoista negatiivisista syistä eronneiden määrää seurataan kahden eri ikäryhmän 
osalta, alaikäisten alle 18-vuotiaiden ja 18–29-vuotiaiden osalta. Rajaus 29 ikävuoteen perustuu 
nuorisolain määritelmään, jossa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Vuoden alun jälkeen 
eronneiden alle 18-vuotiaiden lukumäärä oli 20 opiskelijaa ja 18–29-vuotiaiden eronneiden 
lukumäärä oli 342 opiskelijaa. 
 

alle 18 v. eronneet 20 0,71 % 
18–29 v eronneet 342 12,62 % 
muut eronneet 140 8,87 % 
yhteensä eronneet 502 7,08 % 

(Tietovarasto 30.9.2022) 
 
Oppivelvollisuusikäluokan osalta ohjausvelvoite sitoo opetuksen järjestäjää löytämään kaikille 
opiskelupaikan aloittaneille sopivan koulutusmuodon, mikäli ensimmäinen koulutuspaikka ei ole 
sopiva. Salpauksen prosessit tältä osin toimivat. Muiden kuin oppivelvollisten osalta opiskelija 
voidaan katsoa eronneeksi, kun häneen ei useista yrityksistä huolimatta saada yhteyttä. 
Koulutuskeskus Salpaus ilmoittaa nuorisolain mukaisesti opintojen keskeytyessä alle 29-
vuotiaan nuoren tiedot kaupungin/kunnan nuorisopalveluihin etsivään nuorisotyöhön. Kriittinen 
kohta opintojen jatkumisessa on usein juuri tuo täysi-ikäisyyden saavuttaminen ja siinä riittävien 
tukitoimien varmistaminen moniammatillisesti. 
 
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvanut Salpauksessa merkittävästi. 
Vuonna 2020 tehtiin 358 erityisen tuen päätöstä ja kuluvana vuonna syyskuussa luku oli yli 400.  
Määrän kasvuun vaikuttaa oppivelvollisuuden laajentuminen ja kaikkia koskeva 
hakeutumisvelvoite perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Erityistä tukea tarvitseville 
nuorille ei ole riittävästi tarkoituksenmukaisia opiskelupaikkoja.  
 
Oppisopimusopiskelijoiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2021. Vuonna 2022 oppisopimusten 
määrä on 2906, kun vastaavana aikana vuonna 2021 määrä oli 2825. Erityisesti perustutkintoa 
suorittavien oppisopimusopiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Oppisopimuskoulutus on 
erinomainen tapa sitouttaa uusi työntekijä yritykseen ja samalla mahdollistaa työntekijälle 
tutkinnon suorittamisen mahdollisuus. Joustavat siirtymiset koulutussopimuksesta 
oppisopimukseen ovat mahdollistaneet monen opiskelijan oppimispolun jatkumisen työn 
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ohella. Myös yrityksen nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen oppisopimuksella on 
koettu joustavaksi malliksi. 
 
Salpaus osallistuu oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Tämän 
kokeilun aikana seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten alle 20-
vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään. 
Lue lisää: Korotettu koulutuskorvaus oppisopimusopiskelijoiden työnantajille 
 
 

Henkilöstötilanne 
 
Vuoden kolmas neljännes on edelleen keskittynyt vuoden 2021 aikana tehtyjen 
henkilöstöresurssien kasvun seurantaan sekä voimassa olevan henkilöstösuunnitelman 
toteutumisen arviointiin. Valtakunnan hallitusohjelman mukaiset ammatilliseen koulutukseen 
tehdyt määräaikaiset lisärahoitukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat 
koronapandemian aiheuttamiin lisäopetuksen ja -ohjauksen tarpeisiin kohdistetut 
määräaikaiset lisärahoitukset mahdollistivat historiallisestikin merkittävät panostukset opetus- 
ja ohjaushenkilöstöön, mikä on tarkoittanut henkilöstökulujen suunnitellun kasvun vuodelle 
2022. Henkilöstökulujen hallinta edellyttää laaditun henkilöstösuunnitelman tavoitteellista ja 
tarkkaa seurantaa ja toteuttamista, johon pohjautuu myös käynnistetty syksyn 
henkilöstösuunnittelukierros. Henkilöstösuunnitelmassa onnistuminen on riskienhallinnan 
näkökulmasta keskeinen tavoite. 
  
Koko henkilöstöä tarkasteltuna kasvua teoreettisissa henkilötyövuosissa on vuoden 2020 
syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna 5,8 prosenttia ja vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna 
2,8 prosenttia. Kasvu on tasaantunut kuten sen henkilöstösuunnitelman mukaisesti on 
kuulunutkin tapahtua. Oleellista on, että tasaantuneen kasvun jälkeen henkilöstöresurssit 
kääntyvät laskuun henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Koko vuoden osalta ennustettu 
henkilötyövuosien kasvu vuoden 2021 toteumaan verrattuna on noin 1,3 prosenttia. 
  
Tarkasteltuna opetus- ja ohjaushenkilöstöä, johon mittavat henkilöstöpanostukset kohdentuvat, 
muutokset ovat huomattavasti suuremmat. Teoreettisissa henkilötyövuosissa opetus- ja 
ohjaushenkilöstöresurssin kasvua on vuoden 2020 syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna 10,2 
prosenttia ja vuoden 2021 syyskuuhun verrattuna 3,5 prosenttia, sen ollessa kesäkuun lopun 
tilannetta tarkasteltaessa 4,14 prosenttia.  
  
Toteutetuilla rekrytoinneilla ja panostuksilla opetus- ja ohjaushenkilöstöön on tavoitteena 
nostaa Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstön resurssia hallitusti noin 50–60 
henkilötyövuodella vuositasolla vuosille 2022–2023. Laaditun henkilöstösuunnitelman 
mukaisesti henkilöstöresurssit palautuvat vuoden 2020 lopun tasolle arviolta 2025 vuoden 
loppuun mennessä. 
 

https://www.salpaus.fi/2022/08/22/korotettu-koulutuskorvaus-oppisopimusopiskelijoiden-tyonantajille/
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Henkilöstön sairauspoissaoloissa näkyy vuoden 2022 alkupuolella koronapandemiassa 
tapahtunut muutos, jonka myötä koronasta johtuvia poissaoloja on ollut henkilöstöllä aiempaa 
enemmän. Sama trendi on jatkunut myös toisen vuosineljänneksen aikana. Sairauspoissaoloja 
kalenteripäivinä on kertynyt 1.1.–30.9.2021 välisenä aikana yhteensä 4724 ja vuonna 2022 
5282. Nousua vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna on noin 11,8 prosenttia. Kahta 
edellistä vuotta verrattaessa sairauspoissaolojen kasvu on ollut noin prosentin verran 
kolmannella neljänneksellä. Trendin mukainen kasvu on suuri, mutta henkilöstömäärä on 
vastaavana aikana kasvanut myös edelleen. Suhdeluku sairauspoissaolopäivissä henkilöä kohti 
kasvu kuitenkin on havaittavissa niin ikään nousevana. Vuoden 2021 vastaavassa ajankohdassa 
sairauspoissaolopäiviä oli noin 7,0 henkilöä kohden, kun vuoden 2022 syyskuun lopun tilanne oli 
7,8. Kasvu selittyy koronatartuntojen laajamittaisella leviämisellä alkuvuoden aikana. 
Sairauspoissaolojen kehitys vastaa kuinkin edellisvuosien mukaistan tasoa. 
 
 

Toimitila-asiat 
 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana kehittänyt 
systemaattisesti toimitilojaan samanaikaisesti tilojen palvelukykyä ja kuntoa parantaen ja 
tilankäyttöä tehostaen. Kuntayhtymän toimitilaohjelman toteuttaminen ja kehittäminen on 
keskeinen osa käytössä olevan tilamäärän hallintaa, tilojen kehittämistä, kuntayhtymän 
talouden hallintaa ja toimitilojen hiilijalanjäljen pienentämistä sekä merkittävin energiakriisiin 
varautuminen on tehty tiloja vähentämistä. Olemme vähentäneet Salpauksen käytössä olevia 
toimitiloja -73 000 m2, -40 prosenttia vuodesta 2013 alkaen. Tämä näkyy myös energian 
kulutuksessa.  
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Talvella 2022–2023 tulemme alentamaan huonelämpötilaa ja tekemään muita kiinteistöjen ja 
toiminnan energiankäyttöä vähentäviä toimenpiteitä. Kuntayhtymä on mukana Lahti-konsernin 
yhteisessä sähköenergiahankinnassa, meillä on käytössä energianjohtamisjärjestelmä EnerKey 
(Enegia) ja olemme mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS).  
 
Vuosi 2022 on kiinteistöinvestointien näkökulmasta osittainen välivuosi. Viime vuonna 
käynnistynyt Lahden Vipusenkadun teknologiakampuksen yhteiseen käyttöön tulevan A-
rakennuksen (entinen F) perusparannus on valmistunut. Hanke toteutui suunnitellusti alittaen 
määrärahavarauksen peräti 900 000 eurolla. Vastaava määrärahamuutos tullaan esittämään 
syksyn yhtymäkokoukselle.  
 
Keskustakampuksen Ståhlberginkatu 4 B, Lahti rakennukseen suunniteltu peruskorjaus koskien 
opiskelija- ja henkilöstöravintolan muutoksia ja Wanhan Teatterin IV- ja esitystekniikan 
korjauksia siirretään vuodelle 2023. Hankkeen sisältöön kohdistuvat muuttuneet tarpeet on 
valmisteltu osaksi vuoden 2023 talousarvioesitystä.  
 
Investoinnit ja suunnitelman mukaiset poistot -diagrammi, Koulutuskeskus Salpaus -
kuntayhtymän ajalta vuodesta 2015 eteenpäin, näyttää edellisen strategiakauden merkittävän 
kiinteistöinvestointitason, joka on nyt vähentynyt merkittävästi. Yksi kuntayhtymän talouden ja 
maksuvalmiuden hyvän tilanteen syy on kiinteistöinvestointien lyhyt 20 vuoden poistoaika, joka 
ohjaa tuloslaskelman kautta käyttötalouden parempaan hallintaan ja investointien 
rahoittamiseen.  Aiempi keskimäärin 11 miljoonan kiinteistöinvestointien taso ylitti kyllä tämän 
poistotason, mutta jatkossa tulee seurata, ettei lyhyt poistoaika merkitse pysyvämpää 
tilannetta, jossa poistot ylittävät toteutettavat kiinteistöinvestoinnit. Tällöin kiinteistöjen 
poistoaikaa tulee harkita uudelleen erityisesti uudisrakentamisen ja raskaiden 
perusparannusten poistoajan osalta. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman 
mukaisista poistoista linjaa kiinteistöjen poistoajaksi 20–50 vuotta. 
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Nyt käsiteltävänä olevan toiminta- ja taloussuunnitelmakauden kiinteistöinvestointien ja 
poistojen välinen ero on keskimäärin -17 prosenttia. Kiinteistöjen poistot ylittävät toteutettavat 
investoinnit keskimäärin noin miljoonalla eurolla vuosittain, mikä rasittaa kuntayhtymän tulosta 
toteutuvaa investointitasoa enemmän.  
 

 
 

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu 
 
Vuoden 2022 keskeisiä toimenpiteitä on kestävän kehityksen toimintasuunnitelman luominen ja 
toteutuksen käynnistäminen. Toimintasuunnitelman valmistelevana ja toteuttavana ryhmänä 
toimii Salpauksen kestävän kehityksen työryhmä. Kestävän kehityksen työryhmä valmistelee 
Salpauksen ympäristöohjelmaa, toimii OPH:n Vaski-hankkeen (vastuullinen ammatillinen 
koulutus) sparrausryhmänä sekä pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja ympäristövastuullista 
toimintaa Salpauksessa. 
 
Salpauksen kestävän kehityksen työryhmä on aloittanut toimintansa uudistetulla kokoonpanolla 
syksyllä 2022. Ryhmän keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu Salpauksen ympäristöohjelman 
valmistelutyön edistäminen sekä kestävän kehityksen näkyvyyden lisääminen Salpauksessa. 
Olemme keskustelleet yhdessä Ekokompassin ja Okka-säätiön edustajien kanssa ja tarkastelleet 
niiden ympäristöohjelmien soveltuvuutta Salpauksen toimintaan. Ympäristöohjelman 
valmistelua jatketaan ja ryhmä käy benchmarking-vierailulla Keudassa syksyn 2022 aikana. 
Kestävän kehityksen työryhmä osallistuu myös energiansäästötyöhön yhteistyössä 
kiinteistöpalveluiden ja viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa. Energian säästötoimenpiteet 
ovat keskeisessä osassa kestävän kehityksen edistämisessä. 
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Salpaus ja Salpakierto aloittivat syksyllä 2022 yhteistyön opiskelijoiden kierrätys- ja 
lajitteluosaamisen kehittämiseksi. Syksyn aikana on järjestetty kaikille aloittaneille opiskelijoille 
kierrätys- ja lajittelukoulutukset kaikilla kampuksilla. Tilaisuudet ovat keränneet erittäin hyvän 
osallistujamäärän ja tilaisuuksista on sovittu jatkoa myös tuleville vuosille. Tapahtumaa 
kehitetään jatkossa myös muilla kestävän kehityksen teemoilla.  
 
Salpauksen kyläjuhlien teemana oli puhdas vesi. Tapahtuma keräsi n. 3000 Salpauksen 
opiskelijaa ja henkilökuntaa yhteiseen syksyn aloitukseen. Eri opetusalat kertoivat omista 
tutkinnoistaan ja toivat esille miten puhdas vesi ja kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät alan 
opetuksessa. Opiskelijat osallistuivat myös Mukkulan Makujen messuille, jossa luonto- ja 
ympäristöalan opiskelijat kertoivat vesien suojelusta sekä vesien biotoopista. Salpauksen 
kyläjuhlia kehitetään jatkossa edelleen tulevina vuosina kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti. 
  
Salpaus on mukana OPH:n Vaski-hankkeessa yhdessä 60 muun koulutuksen järjestäjän kanssa. 
Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen teemojen sisällyttämistä ammatilliseen 
koulutukseen ja ohjata ammatillista koulutusta kohti hiilineutraalia ja ilmastovastuullista 
toimintaa. Syksyn 2022 aikana Vaski-hankkeessa on edistetty alakohtaisia toteutuksia kestävän 
kehityksen ja ympäristövastuullisen toiminnan tutkinnonosiin. Vaski-hanke on aloittanut myös 
suunnitelman Vastuullisuusleirin toteuttamiseksi Asikkalassa keväällä 2023. 
 
 

Kuntayhtymän taloudellinen perusta  
 
Edellisten hallituskausien raskaiden rahoitusleikkausten jälkeen olemme saaneet nykyisen 
hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2019–2022 määräaikaista harkinnanvaraista 
valtionosuusrahoituksen korotusta tulevaisuusinvestointirahoituksena opettajien ja ohjaajien 
määrän lisäämiseen ja koronatukitoimiin. Tämä on turvannut rahoituksen hienoisen kasvun 
vuosina 2019 ja 2020.  Toteutuneisiin rahoitusleikkauksiin sopeutuminen vaati merkittäviä 
henkilöstövähennyksiä sekä kiinteistöjen ja toimipisteiden määrän vähentämistä. 
Koulutustarjontaa tai volyymiä emme leikkauksista huolimatta silloinkaan vähentäneet. 
Toimipisteiden sulkemisen perusteena oli silloinkin ensisijaisesti liian pienet opiskelijamäärät. 
Vapaa hakeutumisoikeus vaikutti ja vaikuttaa opiskelupaikkakunnan valintaan.  
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Kuntayhtymän taloudellinen tulos 2019–2021 on ollut osin lisärahoituksen takia hyvä. 
Kuntayhtymän vahva tase antaa hyvän pohjan vastata kuluvalle vuodelle 2022 saatuun 
edellisvuotta pienempään rahoituksen perustana olevaan opiskelijavuosimäärään ja sitä kautta 
valtionosuusrahoituksen määrään. Kuntayhtymän toimintatuotot tulevat laskemaan tänä 
vuonna jo toista vuotta peräkkäin, vaikka saimme vielä tälle vuodelle 2,1 miljoonaa euroa 
hallituskauden viimeisestä tulevaisuusinvestointirahoituksesta.  
 
Kuntayhtymä on onnistunut taloutensa hallinnassa lisärahoituksen ohella muutoinkin hyvin. 
Tulemme käyttämään vuosien 2019–2021 saavutettua ylijäämää koulutuksen hyväksi nyt 
käsittelyssä ja kuntien lausunnolla olevalla taloussuunnitelmakaudella niin opetushenkilöstön 
palkkaamiseen kuin nouseviin kustannuksiin vastaamiseen. Saadusta määräaikaisesta 
valtionosuusrahoituksen korotuksesta vuoden 2021 lopussa oli käyttämättä noin 5 miljoonaa, 
mikä on osa saavutettua ylijäämää näinä vuosina. Saatu rahoitus tuli kirjata maksuperusteisesti 
saantivuodelle, vaikka rahoitusta ei ollut vielä kokonaan käytetty. Muuta kuin käyttämättömän 
valtionosuusrahoituksen ylijäämää vuosina 2019–2021 on onnistuttu saavuttamaan lisäksi 
yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. Kirjattu ylijäämä näkyy myös rahana kassassa ja on myös aitoa 
proaktiivista varautumista, nyt sillä on käyttöä varautumisessa energiakriisiin ja kasvaneeseen 
inflaatioon.   
 
Vuodet 2023–2025 tulevat olemaan tulokseltaan alijäämäisiä. Määräaikaisella 
valtionosuusrahoituksella palkattua opetushenkilökuntaa on tänä vuonna 65 henkilövuotta. 
Tämä satsaus näkyy tulevina vuosina kuluina, tosin vähitellen alentuen, mutta ei enää tuottoina. 
Taloussuunnitelmaa arvioitaessa onkin tarkasteltava tilikausien kumulatiivisena kehityksenä. 
Ylijäämää, joka on myös rahana kassassa, käytetään koulutuksen hyväksi, kuluva ja tulevat 
tilikauden ovat alijäämisiä, mutta samalla maksuvalmius säilyy hyvänä ja lainoja maksetaan pois.  
 

 
 
Kun samanaikaisesti toteutettava investointitaso on suhteutettu tulorahoitukseen ja 
tuloslaskelmaan kuluksi kirjattavat poistot ylittävät toteutettavat investoinnit keskimäärin -0,8 
miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2025 pysyy talouden kokonaisuus hallinnassa.  
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Koronatilanteen normalisoituessa toimintakustannukset kasvavat jälleen. Lisäksi inflaatio on 
kiihtynyt, joten kustannusten kasvu on yksi merkittävä riski taloussuunnitelmakaudella 2023–
2025. Energiakriisin ja inflaation vielä toteuttamattomia kustannuksia ei ole otettu huomioon 
käsittelyssä olevassa talousarviossa. Muut kuin henkilöstökulut vastaavat kokonaisuutena 
vuoden 2022 talousarviota. Vaikka energiakriisin tai kasvavan inflaation lisävarauksia ei ole 
talousarviossa lähdetty arvioimaan, on useissa kuluryhmissä merkittäviä lisämäärärahoja 
verrattuna vuoden 2021 tilinpäätökseen. Kasvua muissa kuin henkilöstökuluissa on vuoden 
2021 tilinpäätökseen verrattuna 14 prosenttia, 2,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä on 
varautunut kasvaviin kustannuksiin onnistuneella talouden hallinnalla ja saavutetuilla 
ylijäämillä, hyvällä maksuvalmiudella, hallituilla investoinneilla ja vähentyneenä velkana. 
Kustannustason tarkentuessa tulemme tekemään talousarviomuutoksen tilikauden 2023 aikana 
tarvittavassa laajuudessa. Mahdollisen kustannusten pysyvämmän muutoksen ja kasvun tulee 
näkyä myös rahoituskehityksessä muutoin niin kasvavat henkilöstökulut kuin muutkin kulut 
tulisi sopeuttaa toiminnasta.  
 
 

Talouden toteutuminen; tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 
 
Talousarviomuutos 2022 
 
Yhtymähallitus tekee esityksen 22. marraskuuta kokoontuvalle yhtymäkokoukselle 
talousarviomuutoksesta vuodelle 2022. Muutos perustuu yhtymähallituksen kesäkuussa 
käsittelemään tilinpäätösennusteeseen sekä investointitalousarviomuutosten tarkennukseen. 
Muutettu talousarvio 2022 on raportoitu tämän osavuosikatsauksen raporteissa vuoden 2022 
talousarviona.  
 
Kokonaisuudessaan talousarviomuutoksessa kuntayhtymän toimintatuotot laskevat -1,5 
miljoonaa euroa. Keskeisin syy tuottojen laskussa on ELY-keskuksen monialaisen lisä- ja 
täydennyskoulutuksen toteutumattomuus, jonka tulo-odotusta täytyi laskea -2,1 miljoonaa 
euroa. Ensikertaisen suoritepäätöksen perusteella valtionosuusrahoitus laski -1,9 miljoonaa 
euroa talousarvioon verrattuna. Positiivisen ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen (+2,4 milj. euroa) 
vaikutuksesta kokonaisuutena valtionosuusrahoitus kasvoi talousarvion tasosta 0,5 miljoonaa 
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euroa. Projektitoiminnan laajuus kasvaa 0,4 miljoonaa euroa. Muissa toimintatuotoissa on vain 
hienoista laskua talousarvioon nähden.  
 
Toimintakulut laskevat ennusteessa yhteensä -1,9 miljoonaa euroa (-3,1 %). Elyn 
puitesopimuksen toteutumattomuus ei aiheuta myöskään kuluja. Kustannusten kasvua on 
kuitenkin edellisen vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden 3,7 miljoonaa euroa (4,2 %). Kasvu 
perustuu opetushenkilöstön henkilöstökulujen kasvuun sekä koronapoikkeusolojen 
päättymisestä johtuviin toiminnan muiden kuin henkilöstökulujen kasvuun.  
 
Talousarviomuutoksessa  
- tilikauden tulos paranee 445 000 euroa,  
- investoinnit vähenevät 1 522 000 euroa ja  
- toiminnan ja investointien nettokassavirta ja siten maksuvalmius paranee 1 967 000 euroa.  
 
 
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2022 
 
Kuntayhtymän toimintatuotot laskivat tammi-syyskuussa -1,7 prosenttia edellisvuodesta, 
toteuman ollessa 47,5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän toimintatuotot tulevat laskemaan toista 
vuotta peräkkäin johtuen valtionosuusrahoituksen pienenemisestä. 
 
Kuntayhtymän toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 3,9 prosenttia. Henkilöstökulut 
ovat kasvaneet 2,1 prosenttia. Opetushenkilöstön määrän lisääminen määräaikaisella 
rahoituksella on kasvattanut palkkakuluja, joiden kasvu on 3,9 prosenttia. Henkilösivukulujen 
taso ovat kuitenkin laskenut, siksi henkilöstökulujen kasvu on vain noin puolet palkkakulujen 
kasvusta.  
 
Muut toimintakulut 8,1 prosenttia edellisvuodesta. Muiden toimintakulujen kasvua hillitsee 
raportointikaudelle kohdentunut oman käytön arvonlisäverokäsittelyn oikaisu, joka vähentää 
arvonlisäkuluja noin 125 000 euroa. Ilman tätä vähennystä muiden kuin henkilöstökulujen kasvu 
kaudella edellisvuodesta olisi 9,2 prosenttia. Muut kuin henkilöstökulut ovat kasvaneet 
koronapoikkeustilanteen kuluja alentavan vaikutuksen vähentyessä, inflaation kiihtyessä sekä 
oppivelvollisuuden maksuttomuuden takia.  
 
Kuntayhtymän palvelu- ja tarvikehankinnoista lähes puolet 5,5 miljoonaa euroa (45,2 %) 
kohdistui Päijät-Hämeen alueen yrityksiltä hankittaviin palvelu- ja tavaraostoihin. Edellisen 
vuoden vastaavan ajan hankintojen osuus alueen toimijoilta oli 44,6 %. Tilasto perustuu 
reskontrassa olevaan laskuttavan yrityksen osoitteeseen. Salpauksen omissa kynnysarvon 
alittavissa tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksissa noudatetaan hankintalain periaatteita. 
Päijät-Hämeen yritysten tietoisuutta avoinna olevista tarjouspyynnöistä varmistetaan erilaisin 
käytettävissä olevin keinoin. 
 
Toimintakate 5 630 763 euroa on laskenut suunnitellusti edellisvuodesta. Rahoitustuotot ja -
kulut toteutuivat osapuilleen edellisvuoden tasolla. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 
4,8 prosenttia.  
 
Raportoitu kausi on ylijäämäinen. Alijäämäisestä talousarviosta huolimatta tavoitteemme on 
pyrkiä vähintään nollatulokseen. Kuntayhtymän tasejatkuvuus merkitsee, että saavutettu 
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parempi tulos on käytettävissä tulevina tilikausina. Tämä on tärkein terveen talouden 
johtamisen perusta.  
 
Toiminnan ja investointien nettokassavirta on parantunut edellisvuodesta ja on 3 204 391 
euroa. Toteutetut investoinnit ovat pienentyneet vuosikatteen alentumista enemmän. 
Kuntayhtymän kassavarojen määrä on 15,6 miljoonaa euroa, ollen 2,8 miljoonaa euroa 
edellisvuoden vastaavaa aikaa korkeampi. Maksuvalmius on säilynyt erinomaisella tasolla. 
Taloussuunnitelmakaudella maksuvalmiutta tullaan käyttämään opetushenkilöstön 
määräaikaisen lisäämisen henkilöstökuluihin sekä investointeihin. Maksuvalmius on nyt 94 
päivää, pitkän aikavälin tavoite kassan riittävyydessä on 30 päivää. Toteutunut talouden hyvä 
tulos näkyy siis myös hyvänä maksuvalmiutena. Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla 
tarkasteltuna on 2,24 (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat). Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 
71 päivää, ja quick ratio 1,69. 
 
Taseen loppusumma on pienentynyt -1 prosenttia, -1 miljoona euroa. Suunnitelman mukaiset 
poistot ovat ylittäneet toteutuneet investoinnit kaudella 3 miljoonalla eurolla. Suhteellinen 
velkaantuneisuus on pienentynyt 18,9 prosentista 16,5 prosenttiin.  
 
 

Kohti haluttua tulevaisuutta  
 
Salpauksen strategia vuosille 2021–2025 tähtää kohti haluttua tulevaisuutta. Strategiakauden 
tavoitteisto on kiteytetty kuvaukseksi, joka korostaa toimintamme kannalta keskeisiä 
tavoitteita. Kuvaus ohjaa meitä päivittämään tavoitteitamme nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä. 
 

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

 
Katso Salpauksen strategiavideo  
Strategia, säännöt ja ohjeet - Koulutuskeskus Salpaus 
 

Arjen sujuvuuden varmistaminen 
 
Salpauksen strategisissa valinnoissa painottuu Salpauksen palveluorganisaationa toimiminen. Se 
on tulevaisuutemme menestystekijä. Aiempaa voimakkaammin strategian toteuttaminen 
muodostuu laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perinteisen vuosittaisen 
strategiaprosessin sijaan. Kyse on strategiasta, jota suunnataan kolmen kehitysohjelman avulla. 
Myös niistä ilmenee vahvasti valintamme, strategiamme toteutuu laadukkaan arjen toiminnan 
kautta. Tähän keskittymällä strategian tavoitteet kyllä saavutetaan. Keskittymällä kukin oman 
toimintamme toteuttamiseen ja laadukkaan työn varmistamiseen, olemme oikealla tiellä. 
Tärkeintä on, että laadukkaan arjen elementit tunnistetaan ja pidetään kirkkaana strategian 
toteuttamisessa. 
 
Salpauksen ydinprosessien toimivuuden sekä laadukkaan, ammattimaisen ja korkeatasoisen 
asiakaskokemuksen tarjoavan toiminnan varmistaminen ovat menestyksemme tae ja 
kilpailuedun tuoja. Onnistumista arjen sujuvoittamisessa tuetaan tunnistettujen 
kehittämistoimien avulla. 
 

https://www.salpaus.fi/info/toiminta-ja-talous/strategia-saannot-ja-ohjeet/
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Taloudellinen perusta antaa toiminnalle kestävän suunnan ja luo toiminnalle edellytykset. 
Strategisten kehittämisohjelmien osalta on määritelty toimenpiteet, joihin keskitymme vuonna 
2022. 
 
Strategiamme toteuttaminen vuoden kolmannen neljänneksen aikana on sisältänyt muun 
muassa seuraavia toimia: 
 

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

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

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

- Uudistetun osaamisen varmistamisen mallin toteuttaminen osaamistarpeiden 
tunnistamiseksi. 

- Ydinprosessien kehittämisryhmät muodostettu, toiminta käynnistetty ja ydinprosessien 
jatkuvan arvioinnin mallia kehitetty.  

- Esihenkilöpäivän suunnittelu ja toteuttaminen syyskuussa: opetus- ja 
koulutustoiminnan kehittämis- ja muutostavoitteet sekä kvartaalianalyysin 
kehittäminen. 

- Salpauksen opetus- ja koulutustoiminnan suunnitteluprosessin kehittäminen, 
esihenkilöiden osallistaminen suunnitteluun. 

- Strategiaryhmien työskentelyä. 
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Rohkeita uuden rakentajia  

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

Tavoitteet 2021–2025  Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 
keskitymme vuonna 2022  

Toteuma 1.1.– 30.9.2022 

Ammatillisen koulutuksen 
osaamisemme on Päijät-
Hämeen voimavara.  
  

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

Oppivelvollisuuden toimeenpanoa 
ja ensivaiheen onnistumista on 
arvioitu. Oppivelvollisuuden 
edellyttämiä toimintamalleja 
seurataan ja arvioidaan 
säännönmukaisesti. Jatkuvan 
oppimisen palvelut ovat 
tunnistettu entistä tärkeämmäksi 
kehittämiskohteeksi. 
Esihenkilöpäivä opetus- ja 
koulutustoiminnan kehittämis- ja 
muutostarpeista. 
 
Salpaus tutuksi - henkilöstön 
perehdytysohjelman suunnittelua 
on jatkettu. Sisältö kytketään 
vahvasti asiakkuustyön käsikirjassa 
määriteltyihin tavoitteisiin ja 
toimintaperiaatteisiin. Opettaja 
Salpauksessa - perehdytyssisällön 
uudistamistyötä on jatkettu. 
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Olemme 
palveluorganisaatio.  
 
Toimintaamme ja 
valintojamme ohjaavat 
työelämän sekä 
yhteiskunnan tarpeet.  
 
 
 
Tunnemme Salpauksen 
perustehtävän ja oman 
työmme merkityksen 
osana sitä. Tiedämme 
työtämme ohjaavat 
säädökset ja toimimme 
niiden mukaisesti.  

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

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

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

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

Salpaus Syke -kysely on kytketty 
osaksi TAHTO-keskusteluja 
(syyskausi). Kysely toteutetaan 
elo/syyskuu. Kyselyä kehitetään 
tukemaan työntekijäkokemuksen 
arviointia. 
 
Yhteisöllisyyttä tukevia toteutuksia 
suunnitellaan ja toteutetaan 
työyksikkö- ja Salpaus-tasolla. 
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Jatkuvaa oppimista  

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

Tavoitteet 2021–2025  Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 
keskitymme vuonna 2022  

Toteuma 1.1.– 30.9.2022 

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

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

Perustutkintojen uudet perusteet 
uudistuvat 1.8.2022 alkavassa 
koulutuksessa. Tutkintotyö on ollut 
aktiivista ja kaikki tutkinnot on 
hyväksytty. 
 
Perustutkintojen yhteiset 
tutkinnonosat uudistettiin kaikkiin 
tutkintoihin niin, että 
osaamisperusteisuus ja erilaiset 
oppimisympäristöt tulivat näkyviksi.  
 
Elsan kantakurssit on luotu 
tutkintotyön tulosten pohjalta 16 
tutkintoon. 
 
Jotta kantakurssien validointi 
onnistuu, toteutukset avataan 
päälliköille ja opintojen ohjaajille.  
  

Tarjontamme on 
suunniteltu ja kuvattu 

Koko koulutustarjonta julkaistaan   
  

Jatkuvan haun aikataulutus ja prosessi 
vietiin läpi hakujaksolla 3. 
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selkeästi ja 
ymmärrettävästi.  
  
Toimintamme on 
joustavaa, luotettavaa ja 
suunnitelmallista.   

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 kuten 
PT:n yrittäjyysopinnot).  
  
Henkilöstön perehdyttäminen yhteisiin 
prosesseihin, linjauksiin ja ohjeisiin sekä 
toiminta niiden mukaisesti varmistetaan.  
  

kokemusten ja parannusehdotusten 
perusteella. 
Hakujaksot selkeyttävät rakennetta.  
Jatkuvan haun hakujaksot ja 
aloitusajat. 
 
Työpaikkaohjaajakoulutus on 
suunniteltu yhdessä asiakkaiden 
kanssa ja julkaistu verkkosivuilla.  
Kysyntä on ollut kannustavaa ja 
olemme lisänneet ohjauksen ja 
arvioinnin osaamista työpaikoilla ja 
yrityksissä. 
Onnistu työpaikkaohjaajana.  
 
BDO sai valmiiksi osaamisen 
arvioinnin sisäisen tarkastuksen. 
Raportti nosti esiin 
kehittämiskohteena mm. henkilöstön 
sitoutumisen prosessien ja ohjeiden 
mukaiseen toimintaan. 
 
Salpauksen Digi-mentorit ja kv. 
yhteysopettajat aloittivat toimintansa 
henkilöstön osaamisen 
varmistamiseksi ja toiminnan jatko 
sovittiin myös vuodelle 2023. 

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

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

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

https://www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-hakujaksot-ja-aloitusajat/
https://www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/jatkuvan-haun-hakujaksot-ja-aloitusajat/
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/onnistu-tyopaikkaohjaajana/
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maksatukseen sekä osaamisen 
tunnustaminen uuden prosessin 
mukaisesti 
 

Tulokset ja seurantatiedot 
ovat avoimia ja 
läpinäkyvästi meidän 
kaikkien käytössä.  
  

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

Uusia toimintaa tukevia raportteja on 
julkaistu. Tilat ja laitteet 
raportoituvat, jotta opetukseen ja 
muihin toteutuksiin on löydettävissä 
tarkoituksenmukaiset tilat. Jatkuvan 
haun hakemusten raportointi 
helpottaa opiskelijamäärien 
toteutumisen seurantaa ja 
ennakointia. 
 
Salpaus on mukana kahdessa juuri 
alkaneessa valtakunnallisessa 
hankkeessa: Ammatillisen 
koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin 
kehittäminen (Kokonaisarkkitehtuurin 
kehittäminen - Koulutuskeskus 
Salpaus)sekä Ammatillisen 
koulutuksen oppimisanalytiikan 
kehittäminen (Ammatillisen 
koulutuksen oppimisanalytiikan 
kehittäminen - Koulutuskeskus 
Salpaus) 

 
Onnistuneita asiakaskokemuksia  

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

https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kokonaisarkkitehtuurin-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kokonaisarkkitehtuurin-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/kokonaisarkkitehtuurin-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/oppimisanalytiikan-kehittaminen/
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Tavoitteet 2021–2025  Onnistuaksemme tavoitteissa, tähän 

keskitymme vuonna 2022  
Toteuma 1.1.– 30.9.2022 

Kuuntelemme työelämää, 
opiskelijoita ja toisiamme. 
Arvostamme aitoa 
kohtaamista ja toistemme 
työtä.  
  

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

Salpauksessa on otettu käyttöön 
työelämäopettaja-malli. Tavoitteena on 
työelämän kanssa tehtävän yhteistyön 
lisääminen ja syventäminen. 
Työelämäopettaja-malli perustuu Salpauksen 
strategisiin painopistealueisiin ja tavoitteena 
on edistää Salpauksen vision toteutumista eli 
Salpaus – enemmän kuin koulu – 
opiskelijoiden ja työelämän 
kohtaamispaikka.  Työelämäopettajan 
työnkuvaan kuuluu työelämän kanssa 
tehtävän yhteistyön kehittäminen, 
työelämän osaamistarpeiden kartoittaminen 
ja asiakaslähtöisten koulutuspalvelujen 
kehittäminen. Salpauksessa 
työelämäopettajia on noin 40. 
 
Uudistettuun työpaikkaohjaaja-koulutukseen 
on osallistunut vuoden 2022 aikana jo lähes 
150 työpaikkaohjaajaa. Koulutus on 
räätälöity tarvittaessa myös 
työpaikkakohtaisesti. 
 
Monipuolinen yhteistyö yritysten kanssa on 
jatkunut edelleen.  
Ryhmä opetusalapäälliköitä ja opettajia 
tutustuivat Fazerin eri tehtaiden toimintoihin 
saadakseen syvällisemmän tiedon yrityksen 
monialaisesta toiminnasta ja työntekijöiden 
osaamistarpeista.  
Eri opiskelijaryhmät tutustuivat Peikko 
Finland Oy:n yritystoimintaan ja henkilöstön 
työtehtäviin. 
 
Eri yritysten edustajien (esim. Fazer, Raute ja 
Perustava) kanssa on yhteistyössä 
suunniteltu erilaisia opiskelijoiden 
koulutuspolkuja tavoitteena opiskelijoiden 
ammatillisen osaamisen kehittyminen ja 
työpaikan ja opiskelijan kohtaannon 
edistäminen. Lue lisää: Rauten ja Salpauksen 
yhteistyö helpottaa osaajien rekrytointia 
 
Nykyisen henkilöstön osaamisen 
kehittäminen on ajankohtaista monessa 
yrityksessä. Salpauksen toimijat ovat 

https://www.salpaus.fi/2022/08/31/rauten-ja-salpauksen-yhteistyo-helpottaa-osaajien-rekrytointia/
https://www.salpaus.fi/2022/08/31/rauten-ja-salpauksen-yhteistyo-helpottaa-osaajien-rekrytointia/
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pitäneet koulutukseen liittyviä 
infotilaisuuksia yritysten työntekijöille 
esimerkiksi Hartwallilla, Wipakilla ja 
Haltonilla.  
 
Aktiivinen verkostoyhteistyö jatkuu edelleen. 
Yrityksille suunnattuja Kohtaa osaaja ajoissa 
-tapahtumia jatkettiin yhteistyössä Hämeen 
kauppakamarin, LABin ja LUTin kanssa.  
 
Kuntakokeilun, ELY- ja TE-palvelujen kanssa 
kehitetään toimintamallia, jossa edistetään 
asiakasohjausta, ennakointitiedon 
hyödyntämistä koulutustarjonnan 
kehittämisessä sekä työhön sijoittumisen 
vaikuttavuutta opiskelun loppuvaiheessa. 
 
Salpaus ja Lahden seudun sähköisen 
liikenteen klusteri Lahti GEM ovat 
järjestäneet tulevaisuustyöpajoja. 
Tapahtumat ovat osa Päijät-Hämeen liiton ja 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukemisen (AKKE) rahoituksella 
toteutettavaa Hiilineutraalin sähköistymisen 
ekosysteemi -hanketta. 
 
Vuoden 2022 aikana Yritys Hunter -hankkeen 
kautta on kontaktoitu 177 yritystä. Lisäksi on 
järjestetty yli 10 alakohtaista tai laajempaa 
rekrytapahtumaa, 12 työhakupajaa 
opiskelijoille sekä erilaisia infotilaisuuksia 
työelämälle, opiskelijoille ja opettajille. 
Hankkeen kautta on kehitetty 
rekrytapahtumien järjestämisen mallia ja 
kehitetty uraohjauksen toimintamallia sekä 
tehty jatko-opinnoista video ja tietopaketti. 
 
Salpaus on mukana hankkeessa, jossa 
kehitetään Päijät-Hämeen alueella toimivien 
leipomoiden ja panimoiden kanssa 
yhteistyössä toimintamalli työpaikoilla 
tapahtuvaan ohjaamisen syventämiseen. 
Tavoite on edistää osaavan työvoiman 
saatavuutta sekä alalle ja työpaikkaan 
kiinnittymistä. Kehitettävän 
valmennusmallin avulla edistetään 
toimialojen työtehtävien kiinnostavuutta, 
tunnettuutta ja mielikuvan kehittämistä. 
Hanke toteutetaan ja suunnitellaan 
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yhteistyössä Päijät-Hämeen viljaklusterin 
kanssa. 
 
Palvelualojen koulutusneuvottelukunnan 
kokous oli 13.09.2022 ja Tekniikan ja 
luonnonvara-alojen 
koulutusneuvottelukunnan kokous 
15.9.2022. 
 
Uusi moderni chat otettiin käyttöön 1.9. 
Tavoitteena on palvella asiakkaitamme 
verkossa entistä paremmin. Kanava toimii 
asiakkaan nopeassa informaation tarpeessa. 
Teknisesti uudistus tuo mukanaan 
tietämyskannan, josta asiakas voi löytää 
vastauksen nopeasti kysymyksiinsä tai hän 
voi aloittaa chat-keskustelun. Verkkosivuilla 
asiakkaitamme palvelevat tällä hetkellä 
Ohjauspiste Suunta, Opintotoimisto, Yritys- 
ja työelämäpalvelut ja Helpdesk. Sisäisesti 
Santrassa chatissä palvelevat Tietohallinto ja 
Viestintä- ja markkinointipalvelut. 
Salpauksen sähköisiä 
asiakaspalveluratkaisuja kehitetään koko 
ajan vastaamaan asiakkaiden ja 
palveluorganisaation tarpeita. 
 
Sidosryhmähallintajärjestelmän 
käyttöönotto etenee Salpauksessa. 
Tavoitteena johdonmukainen, 
suunnitelmallinen ja ennakointitietoon 
perustuva yhteistyö työelämän ja 
sidosryhmien kanssa. 
 

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

Asiakaspalautteet  
 
Opiskelijapalautteet  
Opiskelijoille suunnattujen 
asiakaspalautteiden keräämisen 
tehostaminen  
tulosten analysointi ja toiminnan 
kehittäminen saadun palautteen 
perusteella.  
Työelämäpalautteet  
Työelämälle suunnattujen 
asiakaspalautteiden kerääminen 
tehostaminen  

Opiskelijapalautteiden vastausprosentit  
ajalta 1.7.2021 – 30.6.2022, koko 
rahoituskausi Salpaus / valtakunnallinen: 

• aloituskysely 36,5%/38,2% 
• päättökysely, osatutkinto 

38,5%/33,9% 
• päättökysely, koko tutkinto 

55,0%/49,5% 
 
Salpaustasoinen keskiarvo (asteikko 1-5) 
ajalta 1.7.2021 – 30.6.2022, koko 
rahoituskausi Salpaus / valtakunnallinen: 

• aloituskysely 4,2/4,3 
• päättökysely, osatutkinto 4,1/4,0 
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tulosten analysointi ja toiminnan 
kehittäminen saadun palautteen 
perusteella.  
  
Salpauksen bränditutkimuksen / 
mielikuvatutkimuksen tekeminen 
Päijät-Hämeen alueella  
  

• Päättökysely, koko tutkinto 4,1/4,1 
 
Työelämäpalautteen 
työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti 
ajalta 1.1.-30.9.2022 on 27 %. Vastausten 
keskiarvo on 4,14 (asteikko 1–5). Yhteistyö 
oppilaitoksen kanssa on sujuvaa, arvosana 
4,41. 
Työpaikkakyselyn vastausprosentti ajalta 1.1-
30.6.2022 on 27 %. Vastausten keskiarvo on 
3,94 (asteikko 1-5). Yhteistyö oppilaitoksen 
kanssa on sujuvaa, arvosana 4,21. 
 

Varmistamme yhdessä 
onnistuneen 
asiakaskokemuksen.  

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

Koulutuspalveluja on kehitetty vastaamaan 
työperusteisen maahanmuuton tarpeita. 
PHHYKY:n kanssa on solmittu 
oppisopimuskoulutus kahden Filippiineiltä 
saapuneen hoitajaryhmän kanssa.  
Myanmarilaisia maahanmuuttaneita 
koulutetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkintoon yhteistyössä Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymän Riverian 
kanssa.  
 
Lisäksi olemme järjestäneet työelämän 
osaamistarpeisiin räätälöityjä 
koulutuskokonaisuuksia, esim. Microsoft 
Office 365, haastavan oppilaan 
kohtaaminen, kaavoituksen 
täydennyskoululutus, lääkehoidon koulutus, 
lasirakentajan koulutus (lasittaja) 
rakennusalalle, muutosturvavalmennusta 
sekä korttikoulutuksia. 
 

 
Lisätiedot 

 
Lisätietoja antavat mielellään 

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

 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi  



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA 1.1.- 30.9.2022 Euro
(9 kk = 75 %)

TA 2022 *  TOT 1-9 / 2022 Tot-%  
2022

 TP 2021  TOT 1-9 / 2021 Tot-%  
2021

Toimintatuotot   63 621 373     47 475 402   74,6   65 182 725     48 286 304   74,1
  Myyntituotot valtiolta   58 331 561     43 752 640   75,0   60 354 430     45 265 268   75,0
  Myyntituotot kunnilta   66 700     132 748   199,0   171 542     109 561   63,9
  Myyntituotot kuntayhtymi   43 500     108 530   249,5   81 254     54 527   67,1
  Myyntituotot muilta   3 191 290     2 039 833   63,9   2 536 888     1 573 709   62,0
  Opetus- ja kultt.toimen   9 000     12 692   141,0   25 168     23 139   91,9
  Muut palvelumaksut                               -                            -   -  -                         -   -
  Tuet ja avustukset   1 445 274     869 950   60,2   1 337 140     825 240   61,7
  Vuokratuotot   522 100     524 913   100,5   566 708     364 684   64,4
  Muut toimintatuotot   11 948     34 096   285,4   109 595     70 177   64,0

Toimintakulut - 58 378 669   - 41 844 639   71,7 - 54 650 731   - 40 275 381   73,7
  Henkilöstökulut - 39 416 846   - 28 871 564   73,2 - 37 991 857   - 28 276 326   74,4
  Palvelujen ostot - 9 379 427   - 6 941 687   74,0 - 8 287 327   - 6 186 137   74,6
  Ostot tilikauden aikana - 6 112 579   - 4 101 210   67,1 - 5 657 768   - 3 925 769   69,4
  Varaston lisäys/vähennys - 200 000     83 117   -41,6   48 386     119 687   247,4
  Avustukset - 861 750   - 512 514   59,5 - 642 250   - 448 241   69,8
  Vuokrat - 1 359 900   - 850 789   62,6 - 1 095 242   - 810 305   74,0
  Muut toimintakulut - 1 048 167   - 649 992   62,0 - 1 024 674   - 748 290   73,0

Toimintakate   5 242 704     5 630 763   107,4   10 531 994     8 010 923   76,1

  Korkotuotot                               -     1 101   -   1 330     2 381   179,0
  Muut rahoitustuotot   311 400     311 389   100,0   313 065     312 577   99,8
  Korkokulut - 294 510   - 177 081   60,1 - 289 900   - 199 408   68,8
  Muut rahoituskulut - 12 500   - 11 400   91,2 - 11 305   - 6 886   60,9

Vuosikate   5 247 094     5 754 773   109,7   10 545 184     8 119 587   77,0

  Suunnitelman mukaiset
  poistot - 6 725 220   - 5 305 368   78,9 - 6 781 597   - 5 063 270   74,7
  Satunnaiset tuotot                               -                            -   -   400 000                           -   0,0
  Satunnaiset kulut - 320 000   - 290 309   90,7 - 65 324   - 37 286   57,1

Tilikauden tulos - 1 798 126     159 096   -8,8   4 098 263     3 019 032   73,7

  Poistoeron lisäys ja väh   780 596     583 842   74,8   780 595     583 842   74,8
  Rahastojen lisäys ja väh                               -                            -   - - 2 841                           -   0,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - 1 017 530     742 938   -73,0   4 876 017     3 602 874   73,9

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Vuosikate % 8,2 % 12,1 % 16,2 % 16,8 %
Valtionosuusrahoitus   58 327 181     43 745 386   75,0   60 351 585     45 263 689   75,0
Valtionosuusrahoituksen osuus

toimintatuotoista % 91,7 % 92,1 % 92,6 % 93,7 %
Henkilöstökulut / 

toimintotuotot % 62,0 % 60,8 % 58,3 % 58,6 %

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2022 (Yhtymäkokous 22.11.2022)



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAVERTAILU 1.1.- 30.9.2022 Euro
(9 kk = 75 %)

 TP 2019  TP 2020  TP 2021 Muutos -
% 

 TOT 1-9 / 2021  TOT 1-9 / 2022 Muutos -% 

Toimintatuotot   62 806 986     65 992 214     65 182 725   -1,2   48 286 304     47 475 402   -1,7
  Myyntituotot valtiolta   56 226 902     59 933 166     60 354 430   0,7   45 265 268     43 752 640   -3,3
  Myyntituotot kunnilta   225 152     118 832     171 542   44,4   109 561     132 748   21,2
  Myyntituotot kuntayhtymi   298 303     190 141     81 254   -57,3   54 527     108 530   99,0
  Myyntituotot muilta   4 095 611     3 239 189     2 536 888   -21,7   1 573 709     2 039 833   29,6
  Opetus- ja kultt.toimen   24 983     38 362     25 168   -34,4   23 139     12 692   -45,1
  Muut palvelumaksut                            -    -  - -                               -                                 -   -
  Tuet ja avustukset   1 547 380     1 873 140     1 337 140   -28,6   825 240     869 950   5,4
  Vuokratuotot   289 141     447 908     566 708   26,5   364 684     524 913   43,9
  Muut toimintatuotot   99 515     151 475     109 595   -27,6   70 177     34 096   -51,4

Valmistus omaan käyttöön  -                             -                               -   -                               -                                 -   -

Toimintakulut - 52 330 951   - 51 977 088   - 54 650 731   5,1 - 40 275 381   - 41 844 639   3,9
  Henkilöstökulut - 33 898 018   - 35 151 387   - 37 991 857   8,1 - 28 276 326   - 28 871 564   2,1
  Palvelujen ostot - 9 615 722   - 8 757 440   - 8 287 327   -5,4 - 6 186 137   - 6 941 687   12,2
  Ostot tilikauden aikana - 5 480 126   - 4 792 005   - 5 657 768   18,1 - 3 925 769   - 4 101 210   4,5
  Varaston lisäys / 
  vähennys - 190 251   - 589 605     48 386   -108,2   119 687     83 117   -30,6
  Avustukset - 807 803   - 605 262   - 642 250   6,1 - 448 241   - 512 514   14,3
  Vuokrat - 1 234 241   - 1 109 020   - 1 095 242   -1,2 - 810 305   - 850 789   5,0
  Muut toimintakulut - 1 104 790   - 972 368   - 1 024 674   5,4 - 748 290   - 649 992   -13,1

Toimintakate   13 182 140     14 015 125     10 531 994   -24,9   8 010 923     5 630 763   -29,7

  Korkotuotot   11 064     6 519     1 330   -79,6   2 381     1 101   -53,8
  Muut rahoitustuotot   384 274     346 880     313 065   -9,7   312 577     311 389   -0,4
  Korkokulut - 251 106   - 722 026   - 289 900   -59,8 - 199 408   - 177 081   -11,2
  Muut rahoituskulut - 27 829   - 10 201   - 11 305   10,8 - 6 886   - 11 400   65,5

Vuosikate   13 298 542     13 636 297     10 545 184   -22,7   8 119 587     5 754 773   -29,1

  Suunnitelman mukaiset
  poistot - 6 460 076   - 7 628 056   - 6 781 597   -11,1 - 5 063 270   - 5 305 368   4,8
  Kertaluonteiset poistot                            -                               -                               -   -                               -                                 -   -
  Satunnaiset tuotot                            -     1 738 000     400 000   -77,0                               -                                 -   -
  Satunnaiset kulut - 2 123 668   - 559 353   - 65 324   -88,3 - 37 286   - 290 309   678,6

Tilikauden tulos   4 714 798     7 186 889     4 098 263   -43,0   3 019 032     159 096   -94,7

  Poistoeron lisäys ja väh   849 722     1 174 352     780 595   -33,5   583 842     583 842   0,0
  Varausten lisäys ja vähe                            -                               -                               -   -                               -                                 -   -
  Rahastojen lisäys ja väh - 4 621   - 3 569   - 2 841   -20,4                               -                                 -   -

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   2 853 795     8 357 673     4 876 017   -41,7   3 602 874     742 938   -79,4

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 
Vuosikate % 16,9 % 20,7 % 16,2 % 16,8 % 12,1 %
Valtionosuusrahoitus   55 823 244     59 734 970     60 351 585   1,0   45 263 689     43 745 386   -3,4
Valtionosuusrahoituksen osuus

toimintatuotoista % 88,9 % 90,5 % 92,6 % 93,7 % 92,1 %
Henkilöstökulut / 

toimintotuotot % 54,0 % 53,3 % 58,3 % 58,6 % 60,8 %



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA Euro

TA 2022 * 1.1.- 30.9.2022 1.1.- 30.9.2021

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate * 5 247 094 5 754 773 8 119 587
Satunnaiset erät -320 000 -290 309 -37 286 
Tulorahoitukseen korjauserät 3 823

Investointien rahavirta
Investointimenot -4 020 935 -2 263 903 -7 567 561 
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7

Toiminnan ja investointien kassavirta 906 159 3 204 391 514 740

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 052 630 -947 367 -947 367 
Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen muutokset 7 879 -5 409 
Vaihto-omaisuuden muutos -83 117 -119 687 
Saamisten muutos 184 556 -808 477 
Korottomien velkojen muutos * -120 000 -998 988 -651 666 

Rahoituksen rahavirta -1 172 630 -1 837 037 -2 532 606 

RAHAVAROJEN MUUTOS -266 471 1 367 354 -2 017 866 

Rahavarat 30.9. 15 565 313 12 810 840
Rahavarat 1.1. 14 197 959 14 828 705

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 30.9.
Investointien tulorahoitus % 130 % 254 % 107 %

Pääomamenojen tulorahoitus % 103 % 179 % 95 %
Lainahoitokate 4 5 7
Kassan riittävyys (pv) - 94 71

Investointien tulorahoitus, % =
100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

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

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

Kassan riittävyys (pv) =
273 pv x Rahavarat 30.9. / Kassasta maksut ajalta 1.1.- 30.9.2022

* Sisältää talousarviomuutosesityksen 2022 (Yhtymäkokous 22.11.2022)



KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄN TASE Euro

TP 2019 TP 2020 TP 2021
Muutos -

% 
30.9.2021 30.9.2022

Muutos -
% 

VASTAAVAA

A  PYSYVÄT VASTAAVAT *)  86 858 675  84 909 771  88 095 287 3,8  87 414 063  85 049 992 -2,7

I Aineettomat hyödykkeet  181 781  129 980  82 246 -36,7  101 692  82 982 -18,4
Aineettomat oikeudet  181 781  129 980  82 246 -36,7  101 692  82 982 -18,4
Aneettom.hyöd. ennakkomaksut -                         -                         -                         - -                                  -                                   -

II Aineelliset hyödykkeet  84 466 272  82 569 169  85 800 764 3,9  85 100 094  82 758 563 -2,8
Maa- ja vesialueet  2 784 758  2 759 663  2 737 930 -0,8  2 759 663  2 737 930 -0,8
Rakennukset  78 707 572  75 285 834  75 604 994 0,4  71 054 924  71 239 910 0,3
Kiinteät rakenteet ja laitteet  499 676  374 757  281 068 -25,0  304 683  228 512 -25,0
Koneet ja kalusto  2 460 536  2 706 812  2 893 143 6,9  2 623 827  2 785 192 6,2
Muut aineelliset hyödykkeet -                         -                         -                         - -                                  -                                   -
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han.  13 729  1 442 104  4 283 630 197,0  8 356 998  5 767 019 -31,0

III Sijoitukset  2 210 621  2 210 621  2 212 276 0,1  2 212 276  2 208 447 -0,2
Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet  200 000  200 000  200 000 -  200 000  200 000 -
Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet  3 830  3 830  3 830 0,0  3 830 -                                   -100,0
Muut osakkeet ja osuudet  119 976  119 976  121 631 1,4  121 631  121 631 -
Muut pysyvät lainasaamiset  1 511 709  1 511 709  1 511 709 -  1 511 709  1 511 709 -
Muut pysyvät saamiset muilta  375 107  375 107  375 107 -  375 107  375 107 -

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

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

C  VAIHTUVAT VASTAAVAT  14 383 517  18 921 908  17 862 118 -5,6  17 832 206  19 128 033 7,3

I  Vaihto-omaisuus  1 633 776  1 044 348  1 088 032 4,2  1 164 036  1 171 148 0,6
Aineet ja tarvikkeet  159 503  207 895  205 480 -1,2  207 895  205 480 -1,2
Keskeneräiset tuotteet  1 415 930  782 846  827 350 5,7  902 533  910 467 0,9
Valmiit tuotteet  58 343  53 608  55 201 3,0  53 608  55 201 3,0

II  Saamiset  1 549 290  3 048 854  2 576 127 -15,5  3 857 331  2 391 572 -38,0
    Pitkäaikaiset saamiset -                         -                         -                         - -                                  -                                   -

Lainasaamiset -                         -                         -                         - -                                  -                                   -
Muut saamiset -                         -                         -                         - -                                  -                                   -

    Lyhytaikaiset saamiset  1 549 290  3 048 854  2 576 127 -15,5  3 857 331  2 391 572 -38,0
Myyntisaamiset  646 052  470 587  453 643 -3,6  241 373  284 959 18,1
Muut saamiset (alv, valtionosuus)  293 745  182 444  187 988 3,0  1 435 195  518 021 -63,9
Siirtosaamiset  609 492  2 395 824  1 934 497 -19,3  2 180 763  1 588 591 -27,2

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

IV Rahat ja pankkisaamiset  3 700 451  8 328 705  7 592 953 -8,8  6 310 840  8 960 307 42,0

 101 267 872  103 857 359  105 983 085 2,0  105 271 950  104 203 705 -1,0

*)  Vastaavien arvostuserät sisältyvät ko. pysyvien vastaavien eriin.



TP 2019 TP 2020 TP 2021
Muutos -

% 
30.9.2021 30.9.2022

Muutos -
% 

VASTATTAVAA

A  OMA PÄÄOMA  71 055 460  78 930 224  83 184 770 5,4  82 533 098  83 927 708 1,7

I Peruspääoma  41 155 874  41 155 874  41 155 874 -  41 155 874  41 155 874 -
II Arvonkorotusrahasto  2 141 042  1 658 134  1 036 663 -37,5  1 658 134  1 036 663 -37,5
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä  24 904 748  27 758 543  36 116 216 30,1  36 116 216  40 992 232 13,5
V Tilikauden yli-/alijäämä *  2 853 795  8 357 673  4 876 017 -41,7  3 602 874  742 938 -79,4

B  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
     VARAUKSET  11 264 444  10 090 092  9 309 497 -7,7  9 506 250  8 725 655 -8,2

Poistoero  11 264 444  10 090 092  9 309 497 -7,7  9 506 250  8 725 655 -8,2
Vapaaehtoiset varaukset - -
    Investointivaraukset -                         -                         -                         - -                                  -                                   -

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

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

D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT  599 060  597 824  599 827 0,3  592 415  607 706 2,6

Valtion toimeksiannot -                         -                         -                         - -                                  -                                   -
Muut toimeksiantojen pääomat  599 060  597 824  599 827 0,3  592 415  607 706 2,6

E  VIERAS PÄÄOMA  18 288 910  13 744 316  12 390 605 -9,8  12 145 283  10 444 249 -14,0

I   Pitkäaikainen  7 538 731  4 549 101  3 508 758 -22,9  4 561 544  3 501 208 -23,2
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  7 409 899  4 420 269  3 367 639 -23,8  4 420 269  3 367 639 -23,8
Lainat julkisyhteisöiltä  128 832  128 832  128 832 -  128 832  128 832 -
Muut velat -                         -                          12 287 -  12 443  4 737 -61,9

II  Lyhytaikainen  10 750 179  9 195 215  8 881 847 -3,4  7 583 739  6 943 041 -8,4
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  1 136 630  1 052 630  1 052 630 -  105 263  105 263 -
Lainat julkisyhteisöiltä -                         -                         -                         - -                                  -                                   -
Saadut ennakot -                         -                         -                         - -                                  -                                   -
Ostovelat  2 368 896  1 595 705  1 866 757 17,0  1 731 468  1 067 125 -38,4
Muut velat  636 378  651 841  693 621 6,4  646 411  627 349 -2,9
Siirtovelat  6 608 275  5 895 039  5 268 839 -10,6  5 100 597  5 143 304 0,8

 101 267 872  103 857 359  105 983 085 2,0  105 271 950  104 203 705 -1,0

TASEEN TUNNUSLUVUT
Suhteellinen velkaantuneisuus % 15,6 % 20,8 % 19,0 % 18,9 % 16,5 %
Lainakanta % 9,6 % 5,4 % 4,3 % 4,4 % 3,5 %
Quick ratio 1,78 1,61 1,60 1,69 2,24

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

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

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