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Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän (myöhemmin 
Salpaus) uusi tarkastuslautakunta valittiin yhtymäko-
kouksessa 15.11.2021. Tarkastuslautakunnan tehtävät on 
määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan pääteh-
tävänä voidaan pitää yhtymäkokouksen talousarviossa 
asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointia Myös 
toiminnan tuloksellisuuden ja palveluiden järjestämisen 
tarkoituksenmukaisuuden arviointi on tarkastuslauta-
kunnan tehtävänä. 
 
Tässä arviointikertomuksessa esitetään havaintoja tar-
kastuslautakunnan suorittamasta arviointityöstä vuoden 
2021 osalta. Kertomuksen aluksi esitellään tarkastuslau-
takunnan arviointityön käytännön toteuttaminen ja sen 
jälkeen vuoden 2020 arviointikertomuksen havaintojen 
käsittely. Tämän jälkeen käsitellään strategiaa ja vuodelle 
2021 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutumista. Lisäksi esitetään muita havaintoja ja 
yhteenveto vuoden 2021 arviointikertomuksesta. 
 
Talouden tasapainoon vaikuttavat merkittävästi opetus- 
ja kulttuuriministeriön vuosittaiset päätökset tavoitteel-
lisista opiskelijavuosista ja sen kautta määräytyvästä 
perusrahoituksesta. Päättyneellä tilikaudella perusrahoi-
tuksen osuus on ollut 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja 
vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Koulutuksenjärjestäjille 
myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusra-
hoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuu-
den euromäärästä se osuus, joka vastaa Salpauksen suo-
ritteiden suhteellista osuutta kyseisen rahoitusosuuden 
kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista Suomessa. 
Perusrahoituksen määrittää opiskelijavuodet, suoritusra-
hoituksen taas tutkinnot sekä tutkinnon osat ja vaikut-
tavuusrahoitukseen työllistyminen sekä jatko-opinnot. 
Perusrahoituksen osuus tekee rahoituksesta ennakoi-
tavampaa, joskin jatkuvat muutokset rahoituksen pe-
rusteisiin luovat epävarmuutta. Suoritusrahoituksen ja 
vaikuttavuusrahoituksen perusteisiin on kiinnitetty Sal-
pauksessa huomiota, erityisesti palautteen keräämisen 
parantamiseksi on tehty toimenpiteitä.
 

Myös vuosi 2021 oli koronaepidemian leimaama ja edel-
lisvuonna opittuja uusia toimintatapoja jatkettiin. Tämä 
näkyi jonkin verran Salpauksen opiskelijavuosien ker-
tymisessä, johon vaikutti myös laajennetun oppivelvol-
lisuuden aloittavien opiskelijoiden opintojen alkaminen 
vasta elokuussa 2021. Rauhallisen kesän jälkeen syksyllä 
2021 Salpauksessa päästiin aloittamaan lähiopetus, joka 
jatkui hyvin vuoden vaihteeseen asti. Myös työpaikalla 
tapahtuva oppiminen jatkui lähes normaalisti. Syksyllä 
2021 haasteita toi koronan aikana syntynyt osaamisvaje 
erityisesti kädentaitojen ja pitämättä jääneiden ammatti-
osaamisen näyttöjen osalta. Muun kuin opetustyön osalta 
etätyösuositus on ollut voimassa koko vuoden ja se jatkuu 
edelleen ainakin 2022 vuoden alun. Etätöissä on oltu teh-
tävien niin mahdollistaessa, huomioiden myös henkilös-
tön omat toiveet.
 
Tarkastuslautakunta toivoo, että arviointityön johtopää-
tökset ja suositukset otetaan huomioon toiminnassa ja 
että niitä käytetään hyödyksi johtamisen apuna.
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1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano

31.10.2017–15.11.2021 tarkastuslautakunnan jäseninä toimivat:

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2021 arvi-
ointiin liittyen kolme (3) kertaa tämän lisäksi edellinen 
tarkastuslautakunta kokoontui neljä (4) kertaa. Työsken-
telyyn on osallistunut tilintarkastaja JHT, HT, CIA, CCSA, 
CISA, CFE Helge Vuoti BDO Audiator Oy:stä arviointityön 
tukena ja tarkastustoiminnan asiantuntijana. Tarkastaja 
Varpu Vilkko BDO Audiator Oy:stä on toiminut pöytäkir-
janpitäjänä lähes koko arviointikauden. Lautakuntaa on 
avustanut myös Salpauksen hallintosihteeri Reija Launie-
mi. 
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jari Laaksonen 
ei ole osallistunut toiminnan arviointiin siltä osin, kun 
kyse on ollut yhtymähallituksen toiminnan arvioinnista 
15.11.2021 asti. 

1.2 Arvioinnin lähtökohdat

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 
14. luvussa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Yhty-
mäkokous asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan 
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen 
järjestämistä varten.
 
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on val-
misteltava yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon 
ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslauta-
kunnan on myös arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kun-
tayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

                                                         Jäsen Varajäsen

Kirsti Laatunen, 
puheenjohtaja, Orimattila

Ulla Katajavuori, Orimattila

Vesa Järvinen, 
varapuheenjohtaja, Hartola

Pertti Mäkinen, Hartola

Aino Alonen, Orimattila Joona Silvennoinen, Orimattila

Hannu Heikkilä, Hollola Keijo Penttilä, Hollola

Matti Tanskanen, Hartola Pirkko Kauranen, Padasjoki

Tuulia Tahvonen, Hollola Minna Nieminen, Hollola

Alkaen 15.11.2021 tarkastuslautakunnan jäseninä ovat toimineet:

                                                         Jäsen Varajäsen

Jari Laaksonen, 
puheenjohtaja, Asikkala

Arto Juva, Asikkala

Sami Kivi, 
varapuheenjohtaja, Lahti

Marko Nissinen, Lahti

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
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tehtävistä. Hallintosäännön mukaan tarkastuslautakun-
nan on
• tehtävä yhtymäkokoukselle esitys tilintarkastajan 

valinnasta, tehtävä tilintarkastussopimus ja valvot-
tava sen noudattamista ja tilintarkastajan valinnan 
yhteydessä määritettävä tilintarkastajan toimikauden 
pituus

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

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

• huolehdittava omalta osaltaan siitä, että tilintarkas-
tusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdol-
listavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilin-
tarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

•  tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintar-
kastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovit-
tamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 
tavalla.

 
Hallintosääntöön tehtävistä muutoksista päättää yhty-
mäkokous. 
 
Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on tavoitteiden 
toteutumisen arviointi. Arviointi kohdistuu kuntayhty-
män omaan toimintaan sekä tytäryhteisölle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen arviointiin, siis myös Sal-
paus-palvelut Oy:n, joka on Koulutuskeskus Salpauksen 
kokonaan omistama tytäryhtiö.

1.3 Arviointityön käytännön toteutus

Tarkastuslautakunta on laatinut koko toimintakautensa 
2021-2025 kattavan arviointisuunnitelman, jota täsmen-
netään vuosittain. Suunnitelmassa on esitetty ne tehtä-
väalueet, jotka on otettu vuosittain syvällisemmän arvi-
oinnin kohteeksi. Lisäksi tarkastuslautakunta on laatinut 

vuosittain erillisen yksilöidyn työohjelman arviointityön 
käytännön toimenpiteiksi. Arviointisuunnitelma ja työ-
ohjelma on pyritty sovittamaan yhteen tilintarkastajan 
työohjelman ja sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden 
kanssa. Vuoden 2021 arvioinnin painopistealueena on ol-
lut kuntayhtymä kokonaisuudessaan. 
 
Tarkastuslautakunta on kuullut arviointityönsä suoritta-
miseksi seuraavia viranhaltijoita:
•  rehtori Päivi Saarelainen 
•  toimitusjohtaja Martti Tokola
• talouspäällikkö Merja Helminen
• henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Kröger
• tietohallintojohtaja Mika Rauhala
•  opiskelijatoiminnan koordinaattori Venla Paajanen
•   opetusalapäällikkö Ismo Hämäläinen
• opetusalapäällikkö Tero Lehtinen
• opetusalajohtaja Risto Salmela 
•  henkilöstön edustaja, JYTY:n pääluottamusmies 
 Päivi Mihailow
•    henkilöstön edustaja, JHL:n pääluottamusmies 
 Mika Myllyniemi
• henkilöstön edustaja, OAJ:n pääluottamusmies 
 Marko Varjos
• tietosuojavastaava Eija Silvonen.
 
Tarkastuslautakunta on lisäksi kuullut joulukuun 2021 
kokouksessa opiskelijoiden edustajia – opiskelijatoimin-
nan koordinaattoria, kampusohjaajaa, tutoria ja opiskeli-
jakunnan aktiivijäsentä.
 
Lautakunta on myös saanut kokouksissaan esittelyt eri 
oppilaitospalvelujen toiminnasta, toimitilaohjelmas-
ta ja konserniohjauksesta.   Lautakunta on keskustellut 
henkilöstöasioista sekä seurannut säännöllisesti toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 
Lautakunta on myös käsitellyt hallituksen vastineet ar-
viointikertomuksen 2021 havaintoihin. Vastuunalainen 
tilintarkastaja JHT Helge Vuoti on esitellyt tarkastuslau-
takunnalle tilintarkastuksen vuosisuunnitelman ja ti-
lintarkastajien havainnot säännösten, päätösten ja mää-
räysten noudattamisesta. 

Kuva 1. Salpauksen henkilöstön bändi esiintymässä Salpaus 25-vuotta -juhlassa 23.9.2021 ravintola Signessä.
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 arviointikertomuksen 
 jälkiseuranta
 

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuk-
sen vuodelta 2020 kokouksessaan 6. huhtikuuta 2021. 
Yhtymäkokoukselle arviointikertomus on toimitettu 
17.5.2021. 
 
Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 
21.9.2021 yhtymäkokouksen selvitykset vuoden 2020 
arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Tar-
kastuslautakunta on käsitellyt vastineita sekä syksyllä 
2021 että keväällä 2022 arviointikertomuksen laadinnan 
yhteydessä. 

Yhtymähallitus on käsitellyt arviointikertomusta ja siinä 
esitettyihin havaintoihin annettuja vastineita kokoukses-
saan 13.9.2021. Kaikkiaan arviointikertomusta ja vastinei-
ta on kuntayhtymän toimielimissä käsitelty seuraavasti: 
 
• Yhtymähallitus 13.9.2021
•     Tarkastuslautakunta 21.9.2021
•    Yhtymäkokous 15.11.2021
 
Seuraavaan taulukkoon on kerätty vuoden 2020 arvioin-
tikertomuksessa todettuja keskeisimpiä havaintoja ta-
voitteisiin ja niiden toteutumiseen liittyen ja myös niihin 
annettuja vastineita.

Kuva 2. Maatalousalan opiskelija harjoittelemassa viljan puintia Asikkalan pelloilla.
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Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteutuminen 

Strategiakauden 2016–2020 viimeinen koronan varjossa eletty vuosi 
sinetöi kaudelle laaditun strategian vahvuuden: strategiaa on pystyt-
ty toteuttamaan poikkeusoloissakin. 
 
Tämä strategia toimii myös alkaneen kauden perustana – vain joita-
kin tarkennuksia on tehty, jotta uusi ammatillisen koulutuksen laki 
saisi arvoisensa toteutuksen. Koulutuskeskus Salpauksesta on raken-
tunut laadukkaan yksilöllisen opetuksen toteuttaja. Syvenevät työ-
elämäkumppanuudet ja vahvistuvat verkostot tekevät Salpauksesta 
vahvan toimijan koko maakunnan hyvinvoinnin rakentamisessa.

Strategia on päivitetty vuodesta 2021 eteenpäin osana seuraavaa 
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023. Valmisteluun 
osallistettiin henkilöstön lisäksi omistajien sekä sidosryhmien edus-
tajia. Uusi strategia pohjautuu vanhoihin tuttuihin arvoihin, jotka 
ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen 
toiminnalle. 
 
Ammatillisen koulutuksen perustehtävänä on alueen hyvinvointi ja 
kehittyminen osaavan työvoiman kouluttamisen kautta yhteistyös-
sä 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 ope-
tusministeriön 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 oppivelvolli-
suuden onnistumisen varmistamista. Maakunnallisena kouluttajana 
nämä asiat olivat keskeisiä Salpaukselle myös päättyvän vuoden 
aikana.

Kuntayhtymän taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Merkittävä saavutus on se, että rahoituksen leikkauksista ja rahoi-
tusjärjestelmän muutoksesta huolimatta kuntayhtymän taseeseen ei 
ole kertynyt alijäämää vuosina 2016–2020. Tämä kertoo onnistu-
neesta talouden suunnittelusta ja rahoitusjärjestelmän muutokseen 
varautumisesta. Lautakunta tähdentää, että vuoden 2020 tilikauden 
ylijäämä perustuu suurelta osalta vuonna 2020 saatuun määräaikai-
seen harkinnanvaraiseen valtionosuuteen, jota tullaan käyttämään 
vasta vuosien 2021–2023 aikana. Lisääntynyt hanketoiminta on 
myös jatkossa tärkeää kuntayhtymän talouden tasapainottamisen 
kannalta. Vaikka rahoituksen ennakoitavuus on heikentynyt, on 
talouden tasapainottaminen onnistunut.
 
Lautakunta oli vuonna 2019 sitä mieltä, että koulutuskeskus 
Salpauksen taloudellinen pohja on haastavia sopeutustoimia 
aiheuttaneista rahoitusleikkauksista huolimatta vahva, mitä osoittaa 
sekin, että vuosina 2013–2019 kuntayhtymä ei tehnyt alijäämäistä 
tilinpäätöstä. 
 
Tarkastuslautakunnan mielestä hyvä tulos perustuu vahvaan talous-
osaamiseen ja ennakointikykyyn.

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 myöntö-
vuodelle, vaikka rahoituksen käyttö jatkuu aina vuoteen 2024 asti. 
Vuodelle 2022 odotetaan tulevan hakuun vastaavaa rahoitusta, 
mutta vuodesta 2023 eteenpäin lisärahoituksesta ei ole tietoa.  
 
Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttivat ja vaikuttavat mer-
kittävästi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiset päätökset 
tavoitteellisista opiskelijavuosista ja sen kautta määräytyvästä perus-
rahoituksesta (70 % valtionosuusrahoituksesta). Lisäksi Salpauksen 
tulee onnistua uuden ammatillisen koulutuksen tulosperusteisessa 
rahoituksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden 2021 
rahoitukseen vaikuttivat vuoden 2019 tulokset.

Muut havainnot ja toteamukset

Koulutusreformin vaatimat toimitilamuutokset on toteutettu tarkoi-
tuksenmukaisesti siten, että myös 
toimitilojen vähentäminen on ollut mahdollista. Tulevassa toimiti-
laohjelmassa on kuitenkin otettava huomioon myös pandemiaan 
liittyvät mahdolliset muutokset. 
 
Investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alempina, mikä on lauta-
kunnan mielestä positiivista. Myös 
tulevien vuosien investointiohjelma toteutunee talousarvion anta-
missa rajoissa.

Toimitilaohjelman toteuttaminen on keskittänyt Salpauksen toi-
minnan 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 kiinteis-
töjen taloudellisen riskin näkökulmasta hyvin hallinnassa. 
 
Myös vuonna 2021 investoinnit toteutuivat onnistuneesti talousarvi-
on suunnitelmien mukaisesti.

LAUTAKUNNAN ARVIO: 

Lautakunta arvioi saamansa selvitykset riittäviksi.
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 tavoitteiden toteutuminen

3.1 Koulutuskeskus Salpauksen strategia

Koulutuskeskus Salpauksen vuosille 2021–2025 päivitet-
ty strategia otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Päivi-
tetyssä strategiassa painottuu Salpauksen toimiminen 
palveluorganisaationa. Sen kantavana ajatuksena on kes-
kittyä olennaiseen ja varmistaa sujuva arki sekä opiskeli-
joiden että henkilöstön osalta. Uusi strategia muodostuu 
laadukkaan arjen toiminnan varmistamisesta perintei-
sen vuosittaisen strategiaprosessin sijaan.
 
Strategian arvoina ovat oppimisen rohkeus, tekemisen 
ilo ja reilu asenne. Kuntayhtymän perustehtävänä on 
”Uudistavaa osaamista työhön ja yrittäjyyteen”. Arvot 
ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko 
Salpauksen toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esi-
miestyölle ja johtamiselle. 
 
Kuntayhtymän visio vuodelle 2025 on ”Salpaus – enem-
män kuin koulu – opiskelijoiden ja työelämän kohtaus-
paikka”. 
 

Strategiset kehitysohjelmat konkretisoivat toimenpi-
teet vision saavuttamiseksi. Kehitysohjelmat jakautu-
vat kolmeen teemaan ja tavoitteeseen: Rohkeita uuden 
rakentajia, Jatkuvaa oppimista ja Onnistuneita asiakas-
kokemuksia. Kehitysohjelmia tuetaan tunnistettujen 
kehittämishankkeiden avulla. Strategiaohjelmien kes-
kittyessä varmistamaan ydinprosessien toimivuutta ja 
laatua, kehittämishankkeilla parannetaan keskeisten 
prosessien toimivuutta. Näitä strategisia kehittämis-
hankkeita on: koulutustarjonta ja tutkintotyö, tarjonta ja 
aikataulut, asiakkuus ja työelämä, osaamisen varmista-
minen sekä toiminnanohjaus.
 
Alla on käsitelty jokaisen strategisen kehitysohjelman 
tavoitteiden toteutumista erikseen. Poikkeuksena talou-
delliset tavoitteet, joita käsitellään kokonaisuutena seu-
raavassa kappaleessa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
on avattu alla olevissa eri osa-alueita kuvaavissa kappa-
leissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti 
johtoryhmässä ja yhtymähallituksessa.
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213.1.1 Rohkeita uuden rakentajia

 
Salpauksella on työelämän tarpeista lähtevä keskeinen 
rooli alueellisena kouluttajana, kehittäjänä ja verkosto-
jen vahvistajana. Kehitysohjelman tavoitteena on tehdä 
ammatillisen koulutuksen osaamisesta Päijät-Hämeen 
voimavara. Vuonna 2021 tavoitetta on lähestytty koulu-
tustarjonnan ja palveluiden kautta. Oppivelvollisuuden 
laajentuminen on edellyttänyt toimien suunnittelua ja 
valmistelua. Lisäksi vuonna 2021 keskityttiin henkilöstön 
perehdyttämiseen Salpauksen palveluntarjontaan, mikä 
toteutui osana yritys- ja työelämäpalvelujen työtä.
 
Tavoitteellista viestintää ja markkinointia on toteutet-
tu monipuolisesti opiskelijahankinnan (sekä yhteishaku 
että jatkuva haku) sekä brändin vahvistamisen näkökul-
masta. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
on osaltaan edistänyt ammatillisen koulutuksen veto-
voiman nostoa kampanjallaan ”Väylät auki”. Kampanjan 
tavoitteena on pitkäjänteinen työ ammatillisen koulutuk-
sen vetovoiman eteen. 
 
Kehitysohjelman toisena tavoitteena on se, että Sal-
pauksen toimintaa ja valintoja ohjaa työelämän sekä yh-
teiskunnan tarpeet. Salpaus on ennen kaikkea palveluor-
ganisaatio ja sen keskeinen tehtävä on palveluprosessin 
toteuttaminen. Tähän pyritään varmistamalla henkilös-
tön asiakaspalvelulähtöinen osaaminen ja toiminta. 
 
Kolmantena tavoitteena on ”Tunnemme Salpauksen 
perustehtävän ja oman työmme merkityksen osana sitä. 
Tiedämme työtämme ohjaavat säädökset ja toimimme 
niiden mukaisesti.” Tavoitetta lähestyttiin vuonna 2021 
kuntakokeilun ja Lahden kaupungin työllisyystoiminnan 
tukemisen kautta. Työllisyyden tukemiseen kuului kun-
takokeilu, Lahden Yrityshunter-toiminta, pienten kuntien 
koulutusyhteistyö sekä lähikuntamalli.
 
Neljäntenä tavoitteena on ”Arvostamme ammattitaitoa 
ja mahdollistamme sen, että jokainen yltää parhaim-
paansa. Teemme yhdessä ja opimme toisiltamme.” Tavoi-
tetta lähestyttiin henkilöstön työhyvinvoinnin ja yhtei-
söllisyyden kautta. 
 

3.1.2 Jatkuvaa oppimista
 
Jatkuvan oppimisen kehittämisohjelman tavoitteena 
on että koulutus- ja palveluntarjonta vastaa opiskelijoi-
den ja työelämän tarpeita sekä tulevaisuuden vaatimuk-
sia. Tässä tärkeänä on ollut toteutussuunnitelmien peda-
gogiikka. 
 

Toisena tavoitteena on, että tarjonta on suunniteltu ja 
kuvattu selkeästi sekä ymmärrettävästi. Lisäksi tavoitel-
laan, että toiminta on joustavaa, luotettavaa ja suunnitel-
mallista. Koulutustarjonnalla tarkoitetaan tutkintoja ja 
lyhyitä koulutuksia, kun taas opintotarjonnalla tarkoite-
taan tutkinnon osia. Tarjonnan sisältö muodostuu työelä-
män ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoiluprosessissa 
ja tutkintotyön yhteydessä tuotteistetuista koulutustuot-
teista. 
 
Kolmantena tavoitteena on luoda tarkoituksenmukaiset 
prosessit, tehtävänkuvat ja että työvälineet sekä järjestel-
mät mahdollistavat sujuvan yhteistyön.  Jatkuvaan oppi-
miseen pyritään innostamaan riittävän vuorovaikutuk-
sen sekä oppimisen ohjauksen ja tuen avulla. 
 
Neljäntenä tavoitteena on, että tulokset ja seurantatie-
dot ovat avoimia ja läpinäkyvästi kaikkien käytössä. 
 

3.1.3 Onnistuneita asiakaskokemuksia

Onnistuneita asiakaskokemuksia kehitysohjelman ta-
voitteena on, että Koulutuskeskus Salpauksessa kuunnel-
laan työelämää, opiskelijoita ja toisia. Lisäksi tavoitteena 
on arvostaa aitoja kohtaamista ja toisten työtä. 
 
Toisena tavoitteena on ” Etsimme yhdessä toimivim-
mat ratkaisut tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin, 
tavoitteena jatkuva oppiminen ja työllistyminen.” Tavoite 
kiteytyy lupaukseen: ”Teemme sen, mitä sovimme ja lu-
paamme.” 
 
Kolmantena tavoitteena on, että Koulutuskeskus Sal-
pauksessa varmistetaan yhdessä onnistunut asiakasko-
kemus. 

3.2 Toiminnan tuloksellisuuden mittarit

Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan suorituksien ja 
vaikuttavuuden pohjalta, mihin kuuluvat opiskelijoiden 
työllistyminen, jatko-opintotoihin sijoittuminen, opiske-
lija- ja työelämäpalautteet, opiskelijavuodet sekä suorite-
tut tutkinnot ja niiden osat. 

Lisäksi arvioidaan henkilöstöä ja sidosryhmiä sekä toi-
minnan muutosta, mihin kuuluu henkilöstöpalautteen 
tulokset, sidosryhmätutkimusten tulokset, palveluorga-
nisaatiotoimin kehittyminen ja arviointi sekä henkilös-
tön osaamisen kehittymisen arviointi.

 Suoritus ja vaikuttavuus TP 2019  TP 2020 TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Opiskelijavuodet 6087 6184 6353 6180 -2,72%

Suoritetut tutkinnot 2631 2247 2650 2643 -0,26%

Työllistyminen 64,00% 64,00% 66,00% 66,30% 0,45%

Jatko-opintoihin sijoittuminen, amk+yliopisto 8,30% 6,50% 8,30% 5,80% -30,12%

Opiskelijapalaute 3,9 4,1 4 4,1 2,50%

Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat (yhteishaku) 0,93 0,95 0,95 1,13 18,95%
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21Suorituksen ja vaikuttavuuden tavoitteisiin päästiin koh-

tuullisen hyvin ja toteumat pääsääntöisesti noudattivat 
tehtyjä arvioita, lukuun ottamatta jatko-opintoihin si-
joittumista, jonka toteuma alitti selvästi arvion. Selkeää 
syytä määrän laskulle ei ole, mutta osaltaan parantunut 
työllisyystilanne sekä opintonsa suorittaneiden hakeutu-
minen töihin ennen jatko-opintoihin siirtymistä selittä-
nee laskua. Koronapandemian vaikutukset eivät ole vielä 
nähtävissä näissä tilastoissa kahden vuoden tilastointi-
viiveestä johtuen. 
 
Sen sijaan ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloi-
tuspaikkoihin (1,13 ensisijaista hakijaa/aloituspaikka) 
nousi selkeästi edelliseen vuoteen (0,95 ensisijaista haki-
jaa/aloituspaikka) verrattuna. Tätä selittää oppivelvolli-
suuden laajeneminen, jonka myötä kaikille peruskoulun 
päättäville koulunkäyntikuntoisille hakijoille on Päi-
jät-Hämeessä tarjolla toisen asteen opiskelupaikka.  Sal-
pauksessa valmistauduttiin oppivelvollisuuden laajen-
tumisen tuomiin muutoksiin ja mm. hakuprosessien 
toimenpiteiden uudistuksiin. Hakijoiden hakeutumista 
seurataan entistä tarkemmin ja mahdollisiin pudokkai-
siin reagoidaan nopeasti mm. Valpas-palvelun avulla. 
 
Vuonna 2021 suoritettiin yhteensä 2643 tutkintoa (perus-
tutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkin-
not). Määrä noudatti hyvin arvioita ja nousua vuoteen 
2020 verrattuna oli noin 400 tutkintoa.  
 

LAUTAKUNNAN ARVIO: 

Salpaus on onnistunut uuden strategian luomisessa, vaikka olosuh-
teet ovat olleet haastavia. Uusi strategia myös täsmentää ja tarkentaa 
onnistuneesti edellisen kauden strategiaa. Uudessa strategiassa vies-
tintämalli on tuotu nykypäiväiseen käyttöön: perinteisen lukemisen 
lisäksi on käytetty eri viestintäkanavia ja -muotoja. 
 
Salpauksen perustehtävä koskee kaikkia Salpauksessa, niin henkilö-
kuntaa kuin opiskelijoita sekä ympäröivää yhteiskuntaa. Salpaukses-
sa onkin pystytty ottamaan haltuun koko Päijät-Hämeen alueen am-
matillinen koulutus sekä yhteistyö alueen yritysten, kuntien ja muun 
yhteiskunnan kanssa. 
 
Maailmanlaajuiseksi trendiksi noussut digiloikka on myös Salpauk-
sessa turvannut strategian toteutumista. Henkilökohtaisten kohtaa-
misten lisäksi on käytetty sähköisiä opiskelualustoja ja etäopetusta.

Ikäryhmä 2021

Eronneita %

Eronneet opiskelijat – alle 18 v. 49 1,82%

Eronneet opiskelijat – 18-29 v. 531 17,35%

Eronneet opiskelijat – yli 29 v. 181 19,87%

Yhteensä 761 10,27%

Salpauksen opiskelijapalautteen 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 tulok-
sia voidaan pitää vastausprosenttimäärän lisäksi myös 
erityisesti sisällöllisten vastausten pohjalta hyvänä. Sal-
pauksen vastausten keskiarvo oli n. 4,1 asteikolla 1–5. 
Vastaukset olivat samaa tasoa valtakunnallisestikin.  
 
Vuoden 2019 lopussa 66,3 % Salpauksessa ammatillisen 
perustutkinnon vuonna 2018 suorittaneista oli työlli-
siä tai työllisiä opiskelijoita. Työllistyminen on hieman 
parantunut vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna (64 
%).   Työllistymisessä on selkeitä tutkintokohtaisia eroja. 
Hyvin tai erityisen hyvin työllistyivät sosiaali- ja terve-
ysalan, talotekniikan, rakennusalan, logistiikan, elintar-
vikealan ja liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneet. 
Heikoiten työllistyivät käsi- ja taideteollisuusalan (arte-
saani) ja laboratorioalan perustutkinnon suorittaneet.  

Salpauksessa eronneiden määrät ovat valtakunnallista 
keskitasoa. Tyypillisimmät negatiivisten erojen syyt ovat 
henkilökohtaiset syyt tai että henkilö katsotaan eron-
neeksi. Jatkossa eronneeksi katsomisen määrien alene-
miseen tulee vaikuttamaan oleellisesti oppivelvollisuu-
den piiriin kuuluvat opiskelijat, joiden osalta eronneeksi 
katsomista ei voida enää tehdä opiskelijan omasta ilmoi-
tuksesta.
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214  Kuntayhtymän taloudellisten  

 tavoitteiden toteutuminen

Taloudellinen perusta on yksi strategisista kehitysohjel-
mista ja lisäksi taloudellisessa arvioinnissa huomioidaan 
yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden 
toteutuminen.

Kokonaisuudessaan talous on toteutunut arvioitua pa-
rempana ja lähes kaikki toteumat ovat tavoitteita parem-
mat. Tilikauden tulos ja ylijäämä olivat huomattavasti 
arvioitua parempia, sillä arvio oli, että tilikauden tulos 
näyttäytyisi negatiivisena mutta tulos olikin noin 4,1 mil-
joonaa euroa. Myös tilikauden ylijäämä ylitettiin arviosta 
ja se oli noin 4,9 miljoonaa euroa. Tulos ylitti talousarvio 
4,5 miljoonaa euroa. Tätä selittää vuoden aikana saatu 3,3 
miljoonan euron määräaikainen valtionosuuden korotus, 
joka tuki tilikauden tuloksen hyvää toteumaa. Vuosi 2021 
päättyi siis taloudellisesti hyvissä tunnelmissa. Kun ote-

taan huomioon talousarvion 2021 hieman alijäämäinen 
tulosodotus, on tilinpäätös erinomainen ja yli tilikausien 
tarkasteltavan talouden tasapainon kannalta hyvä.
 
Verrattuna edelliseen tilikauteen toimintatuotot kuiten-
kin laskivat noin 0,8 miljoonaa euroa, mutta toimintaku-
lut kasvoivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Myös tilikauden 
ylijäämä jäi jälkeen viime tilikaudesta ja laski siis lähes 
3,5 miljoonaa euroa. Myös tilikauden tulos, 4,1 miljoonaa 
euroa, laski edellisvuodesta -3,1 miljoonaa euroa.
 

 (1000€) Yksikkö  TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Toimintatuotot    € 62 807 65 992 64 636 65 183 0,85 %

Toimintakulut € 52 331 51 977 57 917 54 651 -5,64 %

Henkilöstökulut € 33 898 35 151 39 711 37 992 -4,33 %

 - osuus toimintatuotoista % 53,97 % 53,27 % 61,44 % 58,29 % -5,13 %

 - per henkilötyövuosi € 56 58 63 59 -6,45 %

Palvelujen ostot € 9 616 8 757 9 290 8 287 -10,80 %

Toimitilakustannukset € 13 450 12 839 12 663 12251 -3,25 %

 - osuus toimintatuotoista % 21,70 % 21,60 % 19,59 % 18,79 % -4,06 %

 -Salpauksen käytössä olevien tilojen kok.määrä m2 100 611 103 600 100 611 95 000 -5,58 %

Investoinnit € 16 028 6 162 11 557 10 611 -8,19 %

Toimintakate € 10 476 14 015 6 719 10 532 56,75 %

Vuosikate € 10 592 13 636 6 664 10 545 58,24 %

Tilikauden tulos € 2 009 7 187 -344 4 098 -1291,28 %

Tilikauden ylijäämä € 2 854 8 358 437 4 876 1015,79 %

Kassavarat 31.12. € 11 200 14 829 9247 14 198 53,54 %

Kassavarojen riittävyys pv 59 87 48 78 62,50 %

Lainojen lyhennys 2021 € 1 031 3 074 1053 1 053 0,00 %

Lainat 31.12. € 8 675 5 602 4 549 4 561 0,26 %

Lainanhoitokate € 8,5 3,8 6,0 8,1 35,00 %



13

K
ou

lu
tu

sk
es

k
u

s 
Sa

lp
au

s 
-k

u
n

ta
y

h
ty

m
ä

 •
 A

rv
io

in
ti

k
er

to
m

u
s 

20
21Talousarviossa oli varauduttu merkittävään henkilös-

tökulujen kasvuun. Henkilöstökulujen toteuma alitti 
kuitenkin talousarviovarauksen 1,7 miljoonaa euroa, 
johtuen toiminnan muutoksista ja onnistuneesta kulu-
jen hallinnasta. Muun muassa henkilöstön luontainen 
vaihtuvuus aiheuttaa sen, että määräaikaisella rahoituk-
sella tehdyt lisärekrytoinnit eivät näy henkilöstökulujen 
kasvuna täysimääräisesti. Myös henkilösivukulujen suh-
teellinen taso alitti talousarvion, vaikuttaen edellä mai-
nittuun määrärahasäästöön 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Vuoden 2021 myötä jatkunut poikkeustilanne korona-
pandemian vuoksi on tuonut kuntayhtymän toimintaan 
ja henkilöstön työhön uudenlaisia haasteita, jonka myös 
opetus- ja kulttuuriministeriö on huomioinut. Ammatilli-
sen koulutuksen rahoitusta on tuettu usealla määräaikai-
sella lisärahoituserällä, joista Salpaus on saanut kokoon-
sa ja toimintaansa nähden hyvän osuuden. Panostuksia 
opetus- ja ohjaushenkilöstöön on määrätietoisesti tehty 
vuodesta 2019 alkaen. Samanaikaisesti Salpauksen hen-
kilöstörakenteesta johtuva luontainen vaihtuvuus hillit-
see henkilöstöresurssien kasvua merkittävästi. Kevään 
2021 aikana toteutettiin erityisesti opetus- ja koulutustoi-
minnan henkilöstöä käsittävä mittava henkilöstösuun-
nittelukierros. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena oli 
tarkastella henkilöstön nykyrakennetta ja tulevaisuuden 
näkymää henkilöstötarpeesta vuosien 2021–2024 aikaik-
kunassa.
 
Investointien kokonaismäärä arvioitiin vuonna 2021 ole-
van 10,5 miljoonaa euroa ja toteuma oli 10,6 miljoonaa 
euroa. Toimitilaohjelman toteuttaminen edellyttää mer-
kittäviä investointeja ja taloussuunnitelman mukainen 
kokonaisinvestointimäärä onkin vuosina 2021–2023 arvi-
oitu olevan kaikkiaan 22,9 miljoonaa euroa. Irtaimistoin-
vestointisuunnitelmassa on varauduttu muun muassa 
peruskorjattavien tai rakennettavien tilojen varustami-
seen. Toimitilaohjelman toteuttaminen on keskittänyt 
vuonna 2021 Salpauksen toiminnan kolmen kunnan 

(Lahti, Heinola, Asikkala) alueelle viiteen toimipisteeseen 
(Lahdessa kolme: keskustan kampus, Vipusenkatu ja Joki-
maa). Tavoitteena on ollut vähentää Salpauksen käytössä 
olevia tiloja noin 40 prosenttia noin 100 000 neliöön vuo-
teen 2023 mennessä. Toimitilaohjelma on toteutunut odo-
tettua paremmin ja on kiinteistöjen taloudellisen riskin 
näkökulmasta hyvin hallinnassa.
 
Vuonna 2021 pidättäydyttiin lainannostosta ja lainoja 
lyhennettiin 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi lainoja lyhen-
nettiin noin 211 tuhatta euroa alkuperäistä talousarviota 
enemmän. Historiallisesti poikkeavan negatiivisen kor-
kotilanteen takia maksuliikepankit ovat alkaneet periä 
asiakkailtaan tietyn kynnyksen jälkeen negatiivista kor-
koa. Tämän tilanteen hallitsemiseksi talousarviossa no-
peampi lainanmaksu ja kassavarojen pienentäminen oli 
perusteltu tavoite, joka myös toteutettiin suunnitelmien 
mukaisesti vuonna 2021. Tarvittaessa lainaa nostetaan 
uudelleen, kun saadut erillisrahoitukset käytetään ja in-
vestoinnit mahdollisesti vaativat tulorahoituskyvyn ylit-
tävää rahoitusta. 
 
Lainanhoitokate kuvastaa yhteisön kykyä hoitaa otta-
mansa lainat korkokuluineen. Vuonna 2021 Salpauksen 
lainanhoitokate oli 8,1, kun taas edellisenä vuotena se oli 
3,8. Lainanhoitokatteessa arvo on hyvä, jos se on yli 2, jo-
ten Salpauksen osalta tunnusluku on erittäin hyvällä ta-
solla. Salpauksella oli lainoja tilikauden lopussa yhteensä 
4,5 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus vuonna 2021 oli 19 %. 
Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa yhtymän mahdol-
lisuuksia suoriutua lainan takaisinmaksusta tulorahoi-
tuksella ja pienempi arvo tarkoittaa parempaa mahdol-
lisuutta. Omavaraisuusaste taas oli 87,3 % mikä kertoo 
hyvästä vakavaraisuudesta ja tappion sietokyvystä. Yli 
50 % omavaraisuusastetta voidaankin pitää erinomaise-
na.

2021

2020

2019
Suhteellinen 

velkaantuneisuus %

Omavaraisuus %

19,0

20,8

29,1

87,3

85,7

81,3
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LAUTAKUNNAN ARVIO: 

Salpauksen talouden tasapainossa on onnistuttu 
vuonna 2021. Samoin talouden ennakointi on pää-
sääntöisesti toteutunut menestyksellisesti.  Sal-
pauksen toiminta on kannattavaa ja sen maksuval-
mius sekä omavaraisuus ovat hyvässä kunnossa. 
Lisäksi harkinnanvaraisten tulojen hankinnassa on 
onnistuttu.

Talousarvion budjetoidut investoinnit ylittyivät 
hieman vuonna 2021, mutta ne on otettu huomioon 
korjatussa talousarviossa. Investointien toteutuk-
sessa on kuitenkin lähtökohtaisesti onnistuttu py-
symään ennakoiduissa määrärahoissa.

Kuntalain edellyttämän talouden tasapainon mittarina 
toimii tilikauden yli-/alijäämän määrä sekä aiemmilta 
tilikausilta kertyneiden yli-/alijäämien määrä. Todellista 
talouden tasapainoa tulee kuitenkin arvioida yli-/alijää-
mäerien lisäksi muilla mittareilla. 
 
Todellisessa talouden tasapainossa on kyse siitä, miten 
säännönmukainen tulorahoitus riittää kattamaan sekä 
käyttötalous- että investointimenot. Olennainen kysy-
mys on esimerkiksi se, pystytäänkö tulorahoituksella sel-
viytymään poistoista, investoinneista, lainojen takaisin-
maksusta ja mahdollisesti lainamäärän lisääntymisestä 
aiheutuvista korkokuluista. Tuloslaskelman tunnusluku 
vuosikate/poistot on 155,1 % eli vuosikate riittää katta-
maan tilikauden poistot. Toiminta/toimintakulut % taas 
kertoo maksurahoituksen osuuden toimintamenoista. 
Tunnusluku vuonna 2021 oli 119,3 % mikä kertoo, että toi-
minta on kannattavaa .
 

2021

2020

2019Vuosikate/poistot %

Toimintatuotot/
toimintakulut %

60,0                 90,0                             120,0                          150,0                   180,0 

155,1

178,7

163,9

119,3

127,0

120,0
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215  Muut havainnot 

 Ja toteamukset

5.1 Toimitilamuutokset

Kuntayhtymän toimitilaohjelman, joka on tullut voimaan 
2016, tavoitteena on vähentää vuoteen 2023 mennessä 
Salpauksen käytössä olevia tiloja 40 % verrattuna vuoden 
2013 tasoon. Toimitilaohjelman toteuttaminen keskittää 
Salpauksen toiminnan kolmen kunnan (Lahti, Heinola, 
Asikkala) alueelle viiteen toimipisteeseen. 
 
Vuoden 2021 lopussa Salpauksella oli käytössään toimi-
tiloja yhteensä 95 000 m2. Toimitiloja on vuoteen 2021 
mennessä vähennetty 70 000 m2.  Vuonna 2021 luovuttiin 
Lahden Svinhufvudinkatu 2:n kiinteistöstä, jonka luovu-
tustulot olivat 20 tuhatta euroa.
 
Kiinteistöinvestoinnit vuosina 2016–2020 olivat peräti 
55 miljoonaa euroa, keskimäärin 11 miljoonaa vuodessa. 
Investointitasoa on laskettu ja nyt vuonna 2021 kiinteis-
töinvestoinnit olivat noin 9,4 miljoonaa euroa. Käyttöön 
jäävän noin 95 000 neliön ylläpito vaatii toki vuosittain 
investointeja myös jatkossa toimivien, terveellisten ja 
turvallisten tilojen varmistamiseksi ammatillisen koulu-
tuksen käyttöön.
 

5.2 Tietosuoja ja tietoturva 

Tietosuojan tarkoituksena ei ole ainoastaan tiedon suo-
jaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja 
yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen kä-
sittelyssä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä 
huolehditaan yksityisyyden suojasta ja henkilötietojen 
yksityisyyttä kunnioitetaan. Kuntayhtymä sitoutuu tieto-
suojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henki-
lötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Kuntayhtymässä 
noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen 
lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Tie-
toturvallisuustyön päämääränä on turvata Koulutuskes-
kus Salpauksen toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien 
ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen 

ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tahaton tai ta-
hallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä 
minimoida aiheutuvat vahingot ja varautua toiminnan 
keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen. Hal-
linnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla 
Salpauksen tiedot, tietojenkäsittelyjärjestelmät ja palve-
lut pidetään asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- 
että poikkeusoloissa.
 
Koulutuskeskus Salpauksessa on tietoturvan hallintamal-
li, joka määrittelee tietoturvatyön organisoinnin siten, 
että se kattaa johdon, esimiehet, henkilöstön, opiskelijat 
ja muut sidosryhmät. Näkökulmina mallissa ovat hallin-
nollinen, tekninen sekä fyysinen tietosuoja ja tietotur-
vallisuus. Kuntayhtymässä tietoturvallisuutta ja tieto-
suojaan liittyviä toimintamalleja ja ohjeita ylläpitää ja 
kehittää nimetty hallinnollinen tietoturvaryhmä sekä 
tietotekninen tietoturvaryhmä. Lisäksi Salpaukseen on 
nimetty tietosuojavastaava.   Vuonna 2021 otettiin käyt-
töön Arjen tietosuojakurssi, joka on osa uuden henkilös-
tön perehdytyskurssia.
 

 
LAUTAKUNNAN ARVIO: 
 
Toimitilojen vähentäminen on onnistunut tavoit-
teiden mukaisesti. Vuonna 2021 Salpauksessa on 
tehty suunnitelmallisesti toimitilojen saneerausta 
sekä investointeja. Suunnitellut toimitilojen muu-
tokset on saavutettu ajallaan.
 
Salpauksen turvallisuustyössä on otettu tietosuoja 
ja tietoturva huomioon toimitilaturvallisuuden ja 
fyysisen turvallisuuden lisäksi.
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215.3 Henkilöstön koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman osaamisen varmis-
tamisen tavoitteet hyväksyttiin yhteistyötoimikunnassa 
24.9.2020. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen var-
mistamisen tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
• HOKS-osaamisen edelleen vahvistaminen 
• Opiskelijoiden ohjaus- ja uraohjausosaamisen vahvis-

taminen 
• Työelämässä oppimisen toteuttamistavat, palvelupro-

sessi ja asiakkuusosaaminen 
• Oman ammattialan erityisosaamisen varmistaminen 
• Monialainen ja verkostomainen yhteistyö opiskelijan 

oppimisprosessin ohjauksessa ja kehittämisessä (Sal-
pauksen sisäinen, työelämäkumppanit, muut verkos-
tot) 

  
Muun henkilöstön osaamisen tavoitteet vuodelle 2021 
olivat: 
• Oman ammattialan perustehtävä ja tehtäväroolin kyt-

keminen Salpauksen oppimisympäristöihin 
• Oman ammattialan erityisosaamisen varmistaminen 

Esimiesten osaamisen varmistamisen tavoitteet vuodelle 
2021 olivat: 
• Opetus- ja koulutustoiminnan vuosisuunnittelu ja 

työn johtaminen 
• Laadunhallintaosaamisen vahvistaminen 

Koko henkilöstön osaamisen varmistamisen tavoitteet 
vuodelle 2021 olivat: 

• Palveluorganisaatio- ja asiakaspalveluosaamisen vah-
vistaminen 

• Yhteisöllisen toimintakulttuurin ja eettisen toiminnan 
vahvistaminen 

• Hybridityöskentelyn edellyttämän osaamisen varmis-
taminen

Henkilöstön koulutussuunnitelman toteuma vuonna 
2021

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessi on jatkuvas-
ti uudistuva ja suunnitelmaa sekä sen toteu-tumista seu-
rataan, arvioidaan ja suunnataan useamman kerran vuo-
dessa. Henkilöstön määrällistä ja laadullista seurantaa 
toteutetaan kiinteänä osana johtamista ja esimiestyötä 
henkilöstösuunnitteluprosessissa. Henkilöstösuunnitel-
man toteuman toimenpiteistä on Salpauksessa erillinen 
kirjallinen selvitys.

Painopiste henkilöstösuunnittelussa on ollut talousar-
vion mukaisen henkilöstösuunnitelman toteuttaminen 
sekä ammatilliselle koulutukselle kohdennetun lisärahoi-
tuksen hallittu hyödyntäminen.  

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistami-
nen vuoden 2021 aikana on keskittynyt vahvasti ydin-
prosessien osaamisen varmistamisen teemoihin. Toteu-
tustapoina ovat olleet vertaismentorointityöpajat sekä 
luotsiopettajien toteuttamat perehdytykset ja työpajat. 
Koronapandemian pitkittyessä korostui myös digitaa-
listen oppimisratkaisujen kehittäminen ja henkilöstön 
osaamisen laajentaminen vastaamaan etä- ja hybridi-
opetuksen tarpeita. Koulutuksia teeman ympärillä toteu-
tettiin muun muassa verkkopedagogiikan, pedagogisen 
muotoilun sekä yhteisöllisyyden huomioimisessa verk-
koympäristössä 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 mo-
nelta osin Salpauksen päivitetyn strategian mukaisiin 
teemoihin. Alkuvuoden esihenkilöpäivissä teemoina oli-
vat strategian konkretisointiin henkilöstön kanssa val-
mentautuminen sekä uuden TAHTO-keskustelumallin 
muodostaminen yhdessä esihenkilöiden kanssa. Myös 
tiedolla johtaminen on ollut vahva teema esihenkilöiden 
osaamisen varmistamisessa.  

LAUTAKUNNAN ARVIO: 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista on vahvis-
tettu tarjoamalla jokaiselle mahdollisuus kehittyä 
omassa ammatissaan. Henkilöstön osaamisten 
vahvistamisella on kyetty vastaamaan haastei-
seen, joita koulutusreformi ja kokonaistyöaikaan 
siirtyminen ovat tuoneet opetushenkilöstön työn-
kuviin.

Kuva 3. Merkonomiopiskelijat ja liiketoiminnan henkilöstö 
              osallistuivat Nenäpäivän keräykseen.
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215.4 Sisäinen tarkastus 2021

Vuonna 2021 koulutuskuntayhtymä Salpauksen sisäinen 
tarkastus järjestettiin osana toimivan johdon arviointi- ja 
kehittämistehtävää. Sisäistä tarkastus toteutettiin kun-
tayhtymän toimitusjohtajan päättämän suunnitelman 
mukaisesti. Toimitusjohtajan 16.8.2021 tekemän päätök-
sen mukaan tarkastuksen kohteena oli osaamisen arvi-
ointi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen 
tunnustaminen. 
 
Tarkastuksen kokonaisuuden näkökulmasta Salpauksen 
osaamisen arviointi ja aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen on asianmukaisesti jär-
jestetty. Osaamisen arviointiin liittyvät ohjeet ja prosessi-
kuvaus ovat kattavia ja niissä on huomioitu ammatillisen 
koulutuksen lainsäädäntö. Lisäksi osaamisen arviointi on 
huolellisesti suunniteltu ja siinä huomioidaan opiskelijan 
yksilölliset osaamistaustat.
 
Kehittämiskohteita kuitenkin löydettiin. Arviointikritee-
reitä ei Salpauksessa aina käytetä arvioinnin välineenä 
käytännössä, vaan arviointi perustuu suhteuttamalla 
opiskelijoiden osaamistasoa kyseisen vuoden muiden 
opiskelijoiden osaamistasoon. Tällöin arviointi perustuu 
opettajan ammatilliseen osaamiseen arviointiin liittyen, 
eikä arviointisuunnitelmaan. Lisäksi joillain aloilla arvi-
ointikriteerit koetaan hyvin pitkinä ja työläinä käyttää 
arvioinnissa. Riskinä on, että kaikkia osaamistavoitteita 
ja annettuja kriteereitä ei arvioida, jolloin toiminta ei ole 
ohjeidenmukaista eikä yhdenmukaista.
 

Sisäinen tarkastus antoi seuraavat suositukset:
•   Suosittelemme kiinnittämään huomiota, että tutkinnon 

perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia ja 
osaamistavoitteita arvioidaan kaikissa näytöissä.

•      Suosittelemme keskustelemaan opettajien kanssa ala-
kohtaisesti kriteerien asianmukaisuudesta ja niitten 
soveltamisesta osaamisen arviointiin.

•    Suosittelemme korostamaan kirjallisen palautteen 
tärkeyttä ja varmistamaan että jokainen opiskelija saa 
kirjallisen palautteen.

 

LAUTAKUNNAN ARVIO: 
 
Salpauksessa on osattu hyödyntää rakentavasti si-
säisen tarkastuksen tuloksia ja suosituksia toimen-
piteiden toteuttamisessa. 
 
Salpauksessa on lisäksi haluttu painottaa osaami-
sen arvioinnissa ja aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistamissa oppilaiden osaamisen näytön tasa-
laatuisuutta ja dokumentaatiota. Lisäksi on haluttu 
edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja läpinä-
kyvyyttä vertailussa sekä mahdollistaa jälkikätei-
nen arviointi. 

 

Kuva 4. Jalometallialan opiskelijat työssään uusissa tiloissa Ståhlberginkatu 10:ssä.
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216  Yhteenveto ja esitys 

 yhtymäkokoukselle 
 

Tässä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta 
on esittänyt arviointityönsä tulokset vuodelta 2021. 
Arviointikertomus sisältää arvion yhtymäkokouksen 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumisesta.  
 
 

LAUTAKUNNAN ARVIO:
 
Koko vuotta 2021 leimannut pitkittyneenä jatkunut 
COVID-19 eli korona näkyi jonkin verran Salpauksen 
opiskelijavuosien kertymisessä. Vaikka korona on tuo-
nut epävarmuutta koulutuskeskuksen toimintaan, on 
tilanne tuonut myös positiivista kehitystä Salpauksen 
talouteen. Varsinkin toimintakuluja on kyetty hillit-
semään onnistuneesti koronatilanteen tukemana. 
Lisäksi on onnistuttu siinä, ettei Salpaus ole joutunut 
luopumaan tavoitteistaan vahvan terveysturvallisen 
lähestymistavan ja hybridityöskentelyn myötä.
 
Harjoittelupaikkojen saanti on koronan myötä muut-
tunut ongelmalliseksi, mutta Salpaus on säilynyt 
edelleen yhtenä johtavista oppisopimuskouluttajista. 
Tarkastuslautakunta arvostaakin Salpauksen omien 
toimintatapojen vahvistamista. Salpaus on tehnyt li-
säksi kiitettävästi uusia avauksia, jossa vastataan työn-
antajien äkillisesti kohtaamiin työvoimatarpeisiin.
 
Tarkastuslautakunta kiittää hallitusta ja johtavia vi-
ranhaltijoita saamastaan informaatiosta ja hyvästä 
sekä avoimesta yhteistyöstä. Tarkastuslautakunta ar-
vostaa asiantuntevaa tukea ja yhteistyötä, joka on saa-
tu tilintarkastusyhteisöltä lakisääteisessä tilintarkas-
tuksessa ja arviointikertomuksen valmistelussa.
 

 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen 
vuodelta 2021 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayh-
tymän yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja esittää, 
että yhtymäkokous pyytää arviointikertomukses-
sa esitetyistä havainnoista yhtymähallituksen 
selvitykset ja käsittelee selvitykset syksyllä 2022 
pidettävässä yhtymäkokouksessa. Selvitykset 
pyydetään toimittamaan tarkastuslautakunnalle 
30.9.2022 mennessä.
 
 

Lahdessa 5. huhtikuuta 2022
 
Koulutuskeskus Salpauksen tarkastuslautakunta 2021-2025
 
 
 
Jari Laaksonen      Sami Kivi
puheenjohtaja     varapuheenjohtaja

 
Arja Hiltunen     Hannu Kemppi
jäsen      jäsen
 
 

Kirsti Laatunen     Hanna Rapatti
jäsen      jäsen
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Kuva 5. 610 vuoden verran työuria. Salpauksessa juhlittiin jälleen 20, 30 ja 40 vuotta työskennelleiden työmerkkipäivää.

Kuva 6. Salpaus-lähtö Jokimaalla jouluissa tunnelmissa. Mukana hevosenhoitajina alan opiskelijoita.




