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A. KORONAVUOSI 2020 TAKANA 
JA MITÄ ONKAAN EDESSÄ?

vuoden 2020 olennaisia tapahtumia arvioi-
taessa ei voi ohittaa koronavirusepidemiaa. 
vuoden 2020 alussa Kiinasta kuului kummia 
ja uutiskuvat näyttivät ihmisten uupuvan ja 
kaatuvan kaduille Wuhanin kaupungissa.  
Suomessa ensimmäinen koronavirus- 
tartunta identifioitiin 28.1.2020 lapissa  
kiinalaisella turistilla. Siitä eteenpäin kaikki 
onkin ollut toisin, maaliskuun puolivälissä 
ammatillinen koulutus siirtyi etäopetuk-
seen ja -ohjaukseen.

historiankirjoitus arvioi tulevina vuosina ja 
vuosikymmeninä, miten koronavuodesta 
selvittiin kokonaisuutena. Kuitenkin merkit-

tävää on myös se, että etätoimintatilantees-
sa pakotettuna verkkopedagogiset ratkaisut 
kehittyivät huimasti ja koko henkilö kunnan 
oli opeteltava tekemään etätyötä. Samiedun 
kohdalla tämä tarkoitti kevään aikana etä-
opintojaksojen ja tutkinnon osien rakenta-
mista verkkoon, määrä nousikin noin 30:sta 
lähes sataan maaliskuun ja kesäkuun välise-
nä aikana. myös näyttöjen vastaanottami-
sessa ja muun toiminnan järjestämisessä 
luovuus oli vallalla, hyvä niin. Suomi siirtyi 
kerralla 2020-luvulle etätyön tekemisen 
suhteen.

Opiskelijat selvisivät kevään etäopinto-
jaksosta hyvin, myös opetushenkilökunta 
antoi rohkaisevaa palautetta syksyä varten 
– vahingot ovat korjattavissa ja opintojen 
mahdollinen viivästyminen saataisiin kiinni.  
Savonlinnan seutukunta pystyi olemaan 
elokuusta alkaen Opetushallituksen ja Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön (OKm) ohjeiden  
mukaisesti lähiopetusvaihtoehdossa, toisin  

on ollut esim. pääkaupunkiseudulla. uusi - 
maa on ollut koronan leviämisen suhteen 
kriittisessä tilanteessa, ammatillista koulu-
tusta on jouduttu siellä järjestämään etä-
nä. tästä seurauksena keskeyttämisaste  
on noussut merkittävästi, esim. helsingin  
seudulla lähes 5 % verran. Samiedussa 
opiskelijoiden keskeyttäminen nousi 0,5 %,  
mitä voidaan pitää tyydyttävänä saavutuk-
sena korona vuoden 2020 aikana. valmistu- 
neiden opiskelijoiden määrä väheni koronan 
seurauksena noin 35-40 opiskelijan verran, 
tämäkin tulos on kilpailu  kykyinen verrattuna 
esim. kollega organisaatioon mikkelissä.

Kuitenkin arviot vuoden 2020 vaikutuksista 
pitempiaikaisempana ilmiönä opiskelijoi-
hin, yrityselämään, opettajiin ja ohjaajiin, 
muuhun henkilökuntaan ja koko Suomeen 
kansataloutena, tehdään myöhemmin. nyt 
on vain selvittävä ja uskottava tilanteen  
paranevan ja selkenevän kevään 2021 
korona rokotteen myötä.

OlennaISet tapahtumat 
tOImInnaSSa ja  
talOudeSSa 

Kuntayhtymän  
johtajan / rehtorin  
katsaus:

Kuva 1: Valtioneuvoston linjaus poikkeusoloista Suomessa ja OKM:n ohjeistus etäopetukseen siirtymisestä 16.3.2020 alkaen (Lähde OKM)
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B. LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2020 
SAMIEDUSSA

vuosi 2019 oli taloudelliselta tulokseltaan 
historiallisen hyvä (+1,5 miljoonaa euroa). jo 
tämä yksittäinen tulosmittari kertoi, että  
Samiedu on menossa oikeaan suuntaan. 
vain ne organisaatiot, joiden taloudellinen 
tilanne on tasapainossa, voivat kehittyä ja 
kehittää toimintaansa. Kulutaso koulutuk-
seen investoituna oli vuonna 2019 täysin 
riittävä, mistään ei tarvinnut tinkiä ja myös 
jatkossa erilaisia kone- ja laiteinvestointe-
ja on syytä harkita tarkkaan. ammatillisen 
koulutuksen ohjeistus OKm:stä kertoo sel-
keästi toiminnan suunnan – työelämään ja 
ulos luokkahuoneista oppimaan työelämä-
taitoja laajasti.

haasteena Savonlinnan seutukunnalla 
oli edelleen toimintaympäristön muut-
tuminen – jos ei ole riittävästi perinteisiä  
peruskoulusta tulevia opiskelijoita, niin hei-
tä ei ole. On kehitettävä koulutustuotteita 
toisenlaisille, aikuisemmille asiakkaille ja 
niitä on tarjottava joustavasti ilman, että 
Savonlinnaan matkustetaan opiskelemaan. 
ammatillisen koulutuksen reformin aikana 
Samiedu on pystynyt muuttamaan toimin-
taansa positiiviiseen suuntaan. Organisaa-
tion kehittämisessä tulee olla muitakin kei-
noja kuin säästäminen. negatiivinen kierre 
saa aikaan negatiivisia asioita, näistä koko  
Savonlinnan seutukunnan on syytä päästä 
eroon. tulevaisuutta rakennetaan tulevai-
suususkolla, jos ei itse näe mahdollisuuksia 
tulevassa, kukaan muukaan ei niitä näe.

tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt jo aiem-
min viisaasti huomiota toimintaympäristön 
muuttumiseen ja sen edellyttämään uudel-
leen organisoitumiseen: ”toimintaympäris-
tön muutoksen seurauksena organisaatiota 
on uudistettu vastaamaan muuttunutta 
tilannetta. toimialoja on yhdistetty ja johta-
mista selkeytetty. uusi organisaatiomalli on 
joustavampi ja tehokkaampi ja sen avulla on 
saatu tehostettua palvelutuotantoa”. tämä 
kehityssuunta jatkui koko vuoden 2019 
ajan ja lähtökohdat vuodelle 2020 olivat pa-
remmat kuin aiemmin. avainhenkilöitä oli 
rekrytoitu ja heidän johdollaan Samiedun 
palvelu tuotantoa ja koulutustarjontaa kehi-
tettiin 2020-luvun edellyttämälle tasolle.

C. KOULUTUS JA OPISKELIJAT 
2020

vuoden 2020 aikana parhaimmillaan Sami-
edussa opiskeli noin 1650 tutkinto-opiskeli-
jaa ja keskiarvo asettunee tasoon 1600 opis-
kelijaa. vaihteluväli on suuri - Samieduun voi 
tulla opiskelemaan milloin vain, Samiedusta 
voi myös valmistua milloin vain. Opiskeli-
joiden sisäänotto on 11 kertaa vuodessa ja 
tutkintotodistuksia kirjoitetaan läpi koko 
vuoden. Opiskelijat valitsevat myös pelkkiä 
tutkinnon osia opintojensa kohteeksi, tämä 
kehitys on ollut koko Suomessa reformiaika-
kautena vallitseva kehityssuunta. Samiedus-
sa opiskeltiin noin 5000 tutkinnon osaa, 
OKm:n kannustamana tämä suuntaus vain 
kiihtyy. ministeriön mukaan huomio tulee 

kiinnittää tutkinnon osiin, niistä sitten tulee-
kin riittävä määrä tutkintojakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus-
päätös vuodelle 2020 asetti tavoitteeksi  
1475 opiskelijavuotta. Koronaolosuhteissa 
tämä oli haasteellinen tavoite ja tästä hie-
man jäätiin, Samiedun sisäinen, talous-
arvion hieman pienempi opiskelijavuosi-
tavoite saavutettiin. varsinkin syksyllä 2020 
kevään etäopiskeluajanjakson jälkeen joilla-
kin opiskelijoilla oli haasteita saada opinnois-
ta uudelleen kiinni. lisäksi on jälleen hyvä 
todeta: Savonlinnan seutukunnan tarjoama  
opiskelija potentiaali ei yksinkertaisesti  
riitä OKm:n asettamaan tavoitteelliseen 
opiskelija vuosimäärään. Opiskelijoita on 
hankittava muualta Suomesta.

Yhteishaun kautta Samieduun hakeutui 185 
opiskelijaa. määrä nousi hieman edellises-
tä vuodesta, mutta samalla havaittiin, että 
Savonlinnan lukioiden hakijamäärät olivat 
hieman laskeneet. Samiedun profiili oli kui-
tenkin hakijoiden silmissä noussut ja hyvä 
markkinointi- ja viestintätyö kantoi tälläkin 
tavalla hedelmää. Olennaisempaa kuiten-
kin oli, että koronasta huolimatta jatkuvan 
haun kautta Samieduun hakeutui edelleen 
yli 900 opiskelijaa. tämä ei tarkoita yhteis-
haun vähättelyä, vaan realismia ja panos-
tuotos -ajattelua laajemminkin. todetta-
koon vielä, että jatkuvan haun suosio ja 
olemassaolo vaikuttavat myös yhteishaun 
hakijamääriin.

Taulukko 1: perusopetuksen oppilasmäärät vuoteen 2030-2031 asti Savonlinnassa  
(lähde Savonlinnan kaupunki)

Toimintaympäristön 
muutoksen 
seurauksena 
organisaatiota 
on uudistettu 
vastaamaan 
muuttunutta 
tilannetta.
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nuorten ikäluokan, peruskoulusta valmis-
tuvien määrä, laskee edelleen nopeasti. 
Savonlinnan kaupungin ennusteiden mu-
kaan perusopetuksessa olevien oppilaiden 
määrä putoaa viidessä vuodessa nykyisestä 
n. 2600:sta oppilaasta n. 2000:een oppilaa-
seen. Kymmenessä vuodessa oppilasmäärä 
putoaa peräti n. 1500:aan. On selvää, että 
Samiedu ei voi laskea tulevaa toimintaansa 
näiden ikäluokkien varaan. (Taulukko 1)

OKm on kansallisesti ja Samiedun tarkastus-
lautakuntakin on kiinnittänyt huomiota  
opiskelijoiden keskeyttämiseen ja sen tason 
vähentämiseen. viime vuosien ajan kes-
keyttämisen %-tavoite on ollut noin 10 %.   
Korona vuonna ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijoiden keskeytysaste monilla 
seutu  kunnilla nousi merkittävästi. pääkau-
punkiseudulla (helsinki, vantaa, espoo) 
raportoitiin lähes viiden prosentin nousua 
keskeyttämisessä ja helsingissä päädyttiin 
12-13 prosentin väliin ja vantaalla keskeyttä-
minen oli peräti 16-17 %. Samiedussa kaikkien 
opiskelijoiden (pt, at, eat) keskeyttämisaste oli 
10,9 %, nousua edelliseen vuoteen puoli pro-
senttia. tulosta voidaan pitää tyydyttävänä 
ottaen huomioon koronavuoden vaikeudet. 
huomioitavaa on myös, että eri koulutusten 
järjestäjien kirjaustavat keskeyttämiseen 
liittyen vaihtelevat merkittävästi – jotkut ra-
portoivat pelkän perustutkintoa suorittavien 
keskeyttämisasteen. Samiedussa huomiota 
kiinnitti hius- ja kauneusalan, autoalan sekä 
logistiikan alan korkeat keskeyttämisasteet 
suhteessa opiskelijamäärään. Samiedun 
opiskelijajoukko kokonaisuutena on todella 
heterogeeninen (vrt. myös ikäjakauma), sen 
hallitseminen ohjauksen keinoin on haas-
teellista.

Opiskelijoiden palaute on merkittävä osa 
nykyistä rahoitusmallia. Opiskelijoilta kerä-
tään palautetta OKm:n ohjeiden mukaisesti 
nk. arvO-palautekyselyillä opintojen alussa 
ja lopussa. palaute vaikutti myös vaikutta-
vuusrahoitukseen, vuoden 2020 rahoituk-
sessa noin 2,5 %:n osuudella 10 %:n kokonai-
suudesta. päättöpalautteen vastaaja-asteen 
tavoite oli 70 %, siitä jäätiin hieman, loppu-
tulos oli 51,5 %. Kehitystä edelliseen vuoteen 
oli jonkin verran, mutta vuodelle 2021 tämä 

on selkeä parannuskohde. toimenpiteisiin 
onkin jo ryhdytty, ja opiskelijat velvoitetaan 
vastaamaan päättökyselyyn todistuksen 
hakemisen yhteydessä. Opiskelijapalaute 
sinänsä oli erittäin hyvää, numerolukuna 4,1 
asteikolla 1-5 (päättöpalaute).

Opiskelijoiden työllistyminen tai jatko-opis-
kelu vaikuttaa suoraan rahoitukseen. Sami-
edun opiskelijoista noin 16 % jatkoi oman 
ilmoituksensa (hOKS) mukaan opintoja 
korkea-asteella. luku on valtakunnalliseen 
tasoon (40 %) nähden matalampi, kokonai-
suutena näitä omaan ilmoitukseen perus-
tuvia ilmoituksia on jatkossa verrattava viral-
liseen vipunen-tietopalvelun ilmoittamiin 
lukuihin. jatko-opintoihin ohjaamisessa on 
paljon tehtävää, siksi onkin ilolla tervehdit-
tävä vuoden 2021 alusta aloittaneen opinto-
asiantuntijan rekrytointia Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Xamkin, Samiedun ja 
Savonlinnan kaupungin yhteiseksi ohjaus- 
ja markkinointiresurssiksi.

Opiskelijoiden suoritusten määrä on edel-
leen hyvällä tasolla. tutkintoja syntyi vuonna  
2020 pääasialliselle toiminta-alueelle 550 
kpl. tutkintomäärissä ei tapahtunut mer-
kittävää muutosta koronasta huolimatta, 
tutkintojen määrä laski noin 40:llä edelli-
seen vuoteen verrattuna. monet koulutuk-
sen järjestäjät raportoivat merkittävästä 
tutkinto määrälaskusta, ilmiö on kansallinen. 
Samiedussa tutkintoja syntyi myös yk-

sityisten hierojakoulujen kanssa tehdyn 
yhteistyön kautta, reilut 400 tutkintoa.  
rahoitusta tutkinnoista saadaan nykyrahoi-
tusjärjestelmässä viiveellä, lopulta jokainen 
tutkinto tuottaa suoritusrahoituksen kautta  
osansa rahoituksesta. Suoritukset ovat 
nimen omaan tutkintoja tai tutkinnon osia, 
näitä syntyi vuonna 2020 aikana lähes 5000 
tutkinnon osan verran. jatkossa tutkinnon 
osat, opintojaksotkin ovat merkityksellisem-
piä suoritteita kuin kokonaiset tutkinnot, 
näin OKm on jo koulutuksen järjestäjiä oh-
jeistanut. asiakkaille, opiskelijoille, on tarjot-
tava osaamista riittävinä koulutuskokonai-
suuksina, ei liian suurina ja hahmottomina 
”monstereina”.

Samiedun yhtymähallitus teki kesäkuussa 
päätöksen hakea nykyiseen järjestämis-
lupaan uusia, paremmin seutukunnan 
aikuisväestölle sopivia tutkintoja, nimen-
omaan ammatti- ja erikoisammattitutkinto-
ja. järjestämislupahaussa haettiin:

-  11 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa 
-  2 perustutkintoa (jatkoväylät uusiin   
 Xamk-Savonlinna tutkintoihin) 
-  6 englanninkielistä tutkinnonanto-oikeutta 
-  6 nykyisestä tutkinnosta oltiin valmiita  
 luopumaan, ei paikallista työvoimatarvetta

Samiedun järjestämislupahaku saatiin 
myös Savonlinnan kaupungin edunvalvon-
taan ja mm. ministeri li andersson tavattiin 

Taulukko 2: opiskelijoiden keskeyttämisaste Samiedussa vuosina 2015-2020
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elokuussa 2020 hänen Savonlinnan vierai-
lunsa yhteydessä. edunvalvontaa on jatket-
tu myös vuoden 2021 puolella, järjestämis-
lupahakuprosessi on pitkä, 6-12 kuukautta 
keskimäärin.

vuoden 2020 joulukuussa eduskunta teki 
valtioneuvoston esityksestä päätöksen 
oppi velvollisuusiän nostamisesta 18 ikävuo-
teen. peruskouluista keväällä 2021 valmistu-
va ikäluokka on siis velvoitettu aloittamaan 
jatko-opinnot toisella asteella. Samalla 
eduskunta päätti toisen asteen koulutuksen 
maksuttomuudesta, tämä on lähtökohtai-
sesti Samiedussa suurempi muutos kuin 
oppivelvollisuusiän nostaminen. peruskou-
lun jälkeen lähes kaikki opiskelijat ovat saa-
neet toisen asteen koulutuspaikan Savon-
linnassa (seutukunnalla), toinen asia sitten 
on opintojen keskeyttäminen. Opiskelijoi-
den monipuoliseen ja tehokkaaseen ohjaa-
miseen on kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota, ohjausvaihtoehtoja ja -tapoja on 
kehitettävä. uusia opiskelijoita Samieduun 
oppivelvollisuusmuutoksesta johtuen tullee 
parisen kymmentä.

D. HENKILÖSTÖ

Koronavuonna 2020 koko henkilöstö on ol-
lut kovilla. maaliskuusta alkaen koko kevään 
ajan henkilöstö oli etätyössä lukuun otta-
matta kiinteistö- ja ruokahuoltohenkilöstöä. 
Samiedussa päätettiin jättää monissa orga-
nisaatioissa käytössä olleet lomautusvaihto-
ehdot käyttämättä, henkilöstöä sijoitettiin 
tekemään monenlaista vaihtoehtoista työtä 
oman varsinaisen työn vähennettyä. tästä 
saatiin myös hyvää palautetta ja päätös oli 
varmasti oikea.

Opetus- ja ohjaustyö onnistui opiskelija- ja 
henkilöstökyselyjen perusteella vähintään-
kin kohtuullisesti koronasta huolimatta. Oli 
erinomaista, että elokuusta alkaen opetusta     
voitiin toteuttaa lähiopetuspainotteisesti  
koronaohjeiden rajoittamana tosin. Sami-
eduun perustettu valmiusryhmä ohjeisti 
tarkasti viranomaisohjeistuksiin (valtioneu-
vosto, OKm, Oph, thl, avI, Sosteri jne.) pe-
rustuen toimintaa syksyn ajan ja syksystä 
selvittiin. ajoittaista uupumista ja turhau-
tumista oli havaittavissa aika ajoin monien 
henkilöstöryhmien kohdalla. Kuitenkaan 
maailmanlaajuista pandemiaa ei omalla toi-
minnallaan voinut lopettaa, ainoastaan teh-
dä osansa viranomaisten ohjauksessa.

Samieduun palkattiin vuoden 2020 aikana 
verkkopedagogiikan osaajia ja tämä kehitys 
jatkuu myös vuonna 2021. Omasta jo ole-
massa olevasta henkilökunnasta valikoitui 
verkko-opettajia eedu-hankkeeseen ja tätä 
muutosta vauhdittamaan rekrytoidaan lisää 
verkko-opettajia. myös opetushenkilöstön 
osaamisen kehittämisen tulee suuntautua 
verkkopedagogiikkaan enemmän kuin ai-
emmin. Koulutusten verkkototeutukset eivät 
mitenkään poista tai vähennä paikallisesti 
Savonlinnassa toteutettavaa työsali- ja muu-
ta lähiopetusta. Opiskelijoille laajemmalta 
maantieteelliseltä alueelta tarjotaan verkos-
sa opiskelun vaihtoehto. verkko pohjaisissa 
koulutuksissa oli vuonna 2020 reilut 400 
opiskelijaa ja määrä lisääntynee nopeasti.

henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 
jonkin verran vuonna 2020. uutena kirjaus-
muotona tuli käyttöön oma ilmoitus, mihin 
perustuen poissaoloja oli noin 130 päivää. 
Korona-aikana omalla ilmoituksella oli mah-
dollista olla sairaana 7 vrk ajan. alkuvuo-
den vatsatautiepidemia aiheutti samanlai-
sen määrän poissaoloja ja kokonaan uusia 
poissa olon muotoja tuli myös verrattuna 
edelliseen vuoteen. edellä mainitut poissa-
olosyyt huomioiden oltiin vuoden 2019 
sairauspoissaolojen tasolla (1500 päivää). 
tosiasia kuitenkin on, että sairauspoissa-
olot kasvoivat ja kokonaismäärä nousi 2300 
päivään. tämä tarkoittaa reilua 11 sairaus-
poissaolopäivää keskiarvoisesti. Seuraavassa 
muutama avaintieto henkilöstöstä vuodelta 

2020: (suluissa vuoden 2019 tiedot)

-  sairauspoissaolot 2300 päivää (1500 pv) 
-  sairauspoissaolot per henkilö 11,5 päivää (8 pv) 
-  henkilön keski-ikä 51,2 vuotta (51,2 v) 
-  opetushenkilöstön kelpoisuusaste 95 %  
 (95,12 %) 
-  henkilöstön koulutuspäivät 5,6 pv per  
 henkilö (6,8 pv)

henkilöstön keski-iän nouseminen saatiin 
taitettua, Samiedun henkilökunta on ko-
kenutta, kuten ammatillisen koulutuksen 
järjestäjien henkilökunta koko Suomessa. 
Kuntien eläkevakuuttaja Keva julkaisi vuo-
den 2021 alussa tutkimuksensa julkisten 
työnantajien henkilöstön eläköitymisennus-
teesta seuraavan 10 vuoden aikana. Keva 
ennakoi jopa kolmanneksen julkisen puolen 
henkilöstöstä eläköityvän tulevien vuosien 
aikana, Samiedun ennuste noudattaa suo-
raan tätä arviota. henkilöstön ikääntyminen 
tulee huomioida rekrytoinneissa ja esimies-
työssä ikäjohtamisen edellyttämällä tavalla. 
vuodelta 2020 on koostettu henkilöstö-
raportti, josta löytyy tarkempaa tietoa  
henkilöstöön liittyvistä avainluvuista.

Opetushenkilöstö oli siirtynyt vuosityö aikaan  
ja työajanseurantaa ja työntekemisen suun-
nittelua parannettiin. vuosi työaika ryhmä 
kokoontui edelleen lähes kuukausittain ja 
työajanseurantaan hankittiin taIKa-työajan-
seurantaohjelma. loppu tulemana hyvän  
lähi esimiestyön (tiimi päälliköt) sekä parem-
man opettajien työajanseurannan tuloksena 
vuonna 2020 ei ylituntikorvauksia maksettu 
käytännössä laisinkaan. vuonna 2018 ylitunti-
korvaustaso oli 0,5 miljoona, tällä positiivi-
sella kehityksellä oli varmasti vaikutuksensa 
työssä jaksamiseen ja muuhun työskentelyyn 
yleisesti. 

tiimipäälliköt olivat kokoaikaisia esimiehiä 
vuoden 2020 alusta alkaen. henkilövalinnat 
olivat oikeaan osuneet ja esimiestyön laatu 
ja toimivuus paranivat aiempaan osa-aikai-
seen esimiestyöhön verrattuna. esimiehiä 
valmennettiin tehtäviinsä ja mm. työehto-
sopimuskoulutusta järjestettiin kaikille esi-
miehille. Kouluttajana toimi Kt työnantajien 
palvelusuhdejuristi.

Peruskouluista 
keväällä 2021 
valmistuva ikäluokka 
on siis velvoitettu 
aloittamaan jatko-
opinnot toisella 
asteella.
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myös vuonna 2019 valitut toimialajohtajat 
pääsivät paremmin työnsä sisään ja mm. 
uusien koulutustuotteiden tuotanto kiihtyi 
ja vauhdittui. muukin johtotiimi oli hyvin 
työnsä tasolla ja johtotiimityöskentely va-
kiintui. Kaikkien esimiesten yhteistyötä ja 
johtamislinjauksia yhdenmukaistamaan 
perustettiin johdon foorumi (joFo), mikä ko-
koontui kuukausittain. 

henkilöstön määrä nousi hieman edellisen 
vuoden tilanteesta, vuoden 2020 aikana  
Samiedussa työskenteli hieman runsaat 200 
henkilöä ja keskiarvo asettui tasoon 180 hen-
kilöä. henkilöstön enemmistö (140 henkilöä) 
oli opetus- ja ohjauspalveluissa, noin 40 hen-
kilöä työskenteli yhtymäpalveluissa. hanke-
henkilöstö kirjattiin tuohon 40 henkilöön,  
joten Samiedun toimintaa toteutetaan todel-
la kevyellä hallinnolla ja tukipalveluhenkilös-
töllä. näin nykyaikaisessa koulutusorganisaa-
tiossa tulee tilanteen ollakin. myös vuoden  
aikana tapahtuneet rekrytoinnit suuntautui-
vat 75 %:sti opetus- ja ohjaushenkilöstöön.

E. HANKETOIMINTA JA 
KANSAINVÄLISYYS 2020

hanketoiminnan perustana toimii Sami-
edun strategiset linjaukset. hanketoimin-
nan tavoitteena on toteuttaa tulevaisuus-
painotteista ja innovatiivista kehittämistyötä 
laadukkaan ja nykyaikaisen ammatillisen 
koulutuksen eteenpäin viemiseksi sekä 
alueen elinvoimaisuuden tukemiseksi yh-
teistyössä eri verkostojen kanssa. Keskeisinä 
yhteistyökumppaneina ovat yritykset, kun-
nat, kaupungit, etelä-Savon elY-keskus ja 
maakuntaliitto, te-palvelut, Opetushallitus, 
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut 
ministeriöt, ammatillisen koulutuksen ke-
hittämisyhdistys, korkeakoulut, muut oppilai-

tokset, yhdistykset, kansainväliset verkostot ja 
kumppanit sekä kolmannen sektorin toimijat.

vuonna 2020 ammattiopisto Samiedu 
oli mukana toteuttamassa yhteensä 47  
(vuonna 2019 36) kehittämishanketta.  
Samiedun hankesalkun kokonaisrahoitus 
oli 31.12.2020 yhteensä 4 637 159 €. hankkei-
den kokonaisrahoitus vuoden 2020 osalta 
oli yhteensä 2 027 762 € (vuonna 2019 1 517 
564 €). hankkeet olivat yhteistyöhankkeita, 
joista 17 hankkeessa Samiedu toimi hallin-
noijana ja 30 hankkeessa osatoteuttajan 
roolissa. Samiedu on suunnitelmallisesti ot-
tanut hanketoteutuksissa suurempaa roolia  
hankehallinnoijana.

hankkeissa tehtiin kehittämisyhteistyötä 
eri koulutuksenjärjestäjien sekä työ- ja elin-
keino   elämän kanssa. Yritys-, sidosryhmä- ja 
yhteistyökumppaneita kehittämishankkeis-
sa oli yhteensä 360, joista eteläsavolaisia 
yrityksiä ja sidosryhmiä 252 ja kansainvälisiä 
yrityksiä yhteensä 3. 

eedu verkko-oppimisen kehittämishank-
keen myötä rakennetaan verkko-oppimisen  
kokonaisuus, joka tarjoaa uuden mah-
dollisuuden laadukkaaseen verkossa  
tapahtuvaan oppimiseen Samiedussa. 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevia  
digitaalisia oppimisympäristöjä rakennettiin 
myös muissa hankkeissa.

digihoiva-hankkeessa toteutettiin uusi  
hyvinvointiteknologian oppimisympäristö, 
joka kokonaisuudessaan muodostaa alu-
eellisen hyvinvointiteknologian innovaatio-
alustan. tilat toimivat niin koulutuksen 
järjestäjien, opiskelijoiden kuin työelämän 
edustajienkin koulutuksessa sekä uuteen 
teknologiaan tutustumisessa. Innovaatio-

alusta koostuu ympäristöstä, jossa tarjotaan 
osaamista henkilöturvallisuuden, toiminta-
kyvyn ylläpidon, virkistäytymisen, arjessa 
selviytymisen, rentoutumisen, aktivoinnin, 
kuntoutuksen sekä oman terveyden seu-
rannan osalta. hyvinvointiin liittyen käyn-
nistettiin liikettä Samieduun -hanke, jonka 
myötä aktivoidaan opiskelijoiden ja henki-
löstön liikkumista.

pamu Savonlinna -hankkeen myötä on 
otettu käyttöön palvelumuotoilun tutkin-
non osa uutena koulutustuotteena sekä ke-
hitettiin alueen työelämän toimijoiden osaa-
mista palvelumuotoilun valmennuksissa, 
joihin osallistui 12 yritystä. lisäksi hankkeissa 
on vahvistettu pienyritysten tuotteistamis-
osaamista ja tiivistetty alueellista yhteistyö-
tä työttömien työnhakijoiden työllistymisen 
edistämiseksi. jatkuvan oppimisen hank-
keen myötä tuetaan työllisyyden kunta-
kokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita. 
Kampuskehitystyö hankkeessa kehitetään 
uusia tilaratkaisuja koulutusten laadukkaa-
seen ja työelämälähtöiseen sekä jatko-opin-
toja tukevaan toteuttamiseen, jonka myötä 
mm. hierojien koulutus on siirretty Xamkin 
kampukselle ja näin voidaan tiivistää yhteis-
työtä sekä polkumallin kehittämistä toiselta 
asteelta korkea-asteelle.  

Ohjausta on kehitetty tekoälyn hyödyntä-
misellä asiakaslähtöisessä opinto- ja uraoh-
jauksessa sekä aikuisten ohjausmallien tut-
kimisella ja ohjausprosessin kehittämisellä. 
vuonna 2020 käynnistettiin myös etelä-
Savon laajuinen koulutuksen näkyvyyden 
kehittäminen, jonka myötä Koulutusportti-
hankkeessa halutaan vahvistaa etelä-Savon 
pito- ja vetovoimaa koulutusmaakuntana.

Taulukko 3: Samiedun hankevolyymeita vuositasolla ajanjaksolla 2016-2020

Vuonna 2020  
Samiedu oli mukana 

toteuttamassa 
yhteensä 47 (36) 

kehittämishanketta. 

vuosi määrä, kpl  Samiedun rooli rahoittaja Kokonaisrahoitus €
koord. partn. Oph OKm eSr eaKr muu

2016 25 8 17 15 4 4 1 1 689 833
2017 29 9 20 12 6 7 1 2 904 805
2018 26 8 18 6 5 11 2 2 1 309 913
2019 36 12 24 8 5 15 3 5 1 517 564
2020 47 17 30 11 8 19 2 7 2 027 762
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MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
SAMIEDUSSA

viestintä liittyy olennaisesti kaikkeen Sami-
edun toimintaan, ja sen tarkoituksena on 
tukea organisaation tavoitteita viestinnälli-
sillä keinoilla. viestinnällä tavoitellaan myös 
arvontuottoa organisaatiolle ja sidosryhmille. 

markkinoinnin ja viestinnän tehtävänä 
Sami edussa on ammatillisen koulutuksen 
vetovoiman vahvistaminen ja mielikuvien 
kirkastaminen sekä arvostuksen nostami-
nen. tehtävänä on myös lisätä Samiedun 
tunnettuutta sekä koulutusten, kehittä-
mistyön, Sami-palvelut Oy:n ja eri yhteis-
työmuotojen näkyvyyttä. markkinoinnin ja 
viestinnän keinoilla kasvatetaan Samiedun 
asiakasmääriä sekä parannetaan ja ylläpi-
detään asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä. 
viestinnällä vaikutetaan myös organisaati-
on työnantajamielikuvaan, vetovoimaan ja 
työhyvinvointiin. nämä eivät kuitenkaan ole 
vain markkinoinnin ja viestinnän tehtäviä, 
vaan taustalla vaikuttavat ennen kaikkea 
teot. viestintä kuuluu koko Samiedun hen-
kilökunnalle, ja hyvistä teoista halutaan ak-
tiivisesti kertoa julkisuuteen.

Samiedulla on monta erilaista sidosryhmää 
ja viestinnällä monta erilaista vastaanotta-
jaa. mediat ovat pirstaloituneet ja yleisöt va-
litsevat itse missä viettävät aikaansa ja mistä 
hakevat tietoa. monikanavaisuus ja viestien 

merkityksellisyys ovat avaintekijöitä halut-
tujen yleisöjen saavuttamisessa. Samiedu 
viestii ja markkinoi monikanavaisesti omis-
sa, lainatuissa ja ostetuissa medioissa. muun 
muassa lehdillä, verkkomedioilla ja sosi-
aalisella medialla tavoitetaan tehokkaasti 
massoja. lisäksi tavoitellaan ansaittua nä-
kyvyyttä eli kolmansilta osapuolilta saatua 
huomiota.

Uusi brändi asettaa uudet 
askelmerkit Samiedun toiminnalle

Samiedun markkinoinnin ja viestinnän kes-
keisimmät tavoitteet vuodelle 2020 olivat 
Samiedun brändin uudistaminen ja verkko-
sivuston uudistaminen sekä Samiedun  
Citypisteen perustaminen markkinoivaksi 
monitoimipisteeksi Savonlinnan keskustaan.

Brändiuudistukseen osallistui ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja Samiedun omaa henki-
löstöä. Kerätyn tiedon ja ideoiden pohjalta 
syntyi yksilöä suurempi pyrkimys parem-
masta tulevaisuudesta. joulukuussa 2020 
julkaistun brändin keskiössä on kestävä 
kehitys ja jokaisen yksilön vaikutus ympäris-
töönsä. uskomme, että ihmiset pelastavat 
maailman omin käsin. ajatuksen ytimessä 
on, että maailma pelastetaan työpaikoilla. 
Yrityksiltä ja työnantajilta odotetaan en-
tistä enemmän vastuullisuutta ja tekoja 
paremman tulevaisuuden puolesta. tässä 
piilee Samiedun mahdollisuus; me koulu-

tamme tulevaisuuden osaajia, jotka sisäis-
tävät kestävän kehityksen vastuullisuuden 
ja toteuttavat oppimaansa uudistamalla ja 
kehittämällä työtehtäviä, toimialoja ja koko 
työelämää. Samiedu antaa valmiudet kes-
tävämmän huomisen tekemiseen. Samalla 
haastamme itsemme ja muut pohtimaan, 
mikä on Sinun tekosi maailmalle.

Brändiuudistus on koko Samiedulle mer-
kittävä askel kohti uutta – se ei ole vain uusi 
logo, vaan sen myötä asetetaan uudet askel-
merkit myös organisaation toiminnalle. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että kestävän ke-
hityksen teema näkyy tulevaisuudessa niin 
Samiedun toiminnassa kuin koulutuksissa-
kin. uusi brändi pistää jokaisen miettimään 
parempaa tulevaisuutta ja omaa rooliaan 
sen rakentamisessa. näin Samiedu antaa 
kestävän pohjan kasvulle opiskelijoille ja 
Samiedun kehittymiselle sekä koko amma-
tillisen koulutuksen kehittymiselle. Kestävä 
kehitys näkyy myös markkinoinnin ja vies-
tinnän teemoissa. teemaan liittyvistä teoista 
viestitään aktiivisesti ja brändimateriaaleis-
sa huomioidaan kestävä kehitys. 

Samiedun uusi visuaalinen ilme kertoo 
muun muassa luonnonläheisyydestä, am-
matillisesta osaamisesta, yksilöllisyydestä 
ja käsillä tekemisestä. näemme, että ihmi-
nen ja yksilöllinen opiskelupolku ovat kes-
kiössä niin Samiedussa kuin paremman 
tulevaisuuden luomisessa. myös käytännön 

Kuva 2: Samiedun uuden brändin mukaista ilmettä eri yhteyksissä
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työ korostuu graafisessa ilmeessä ja kuva-
maailmassa. Ihminen jättää aina jäljen; 
hiili jalanjäljen mutta myös kättensä jäl-
jen. visuaalisissa elementeissä on piirteitä 
myös Savonlinnasta, linnan muurikivistä ja  
Saimaan rantakallioista.

Brändiuudistuksen yhteydessä uudistettiin 
myös Samiedun verkkosivut osoitteessa  
samiedu.fi. uusi sivusto avattiin brändin jul-
kistamisen yhteydessä joulukuussa 2020. 
verkkosivut noudattavat uutta visuaalista  
ilmettä ja sivuston sisältö sekä rakenne 
suunniteltiin entistä paremmin käyttäjiä 
palvelevaksi.

Korona kirvoitti innovoimaan uusia 
toimintatapoja

Citypisteen toiminta markkinoivana moni-
toimipisteenä lähti hyvin liikkeelle vuoden 
2020 alussa. maaliskuussa alkanut korona-
virusepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset 
kuitenkin pysäyttivät ja peruuttivat kaikki 
Citypisteelle suunnitellut tapahtumat. vuo-
den lopulla Citypistettä alettiin kehittämään 
enemmän yksilöllisen koulutusneuvonnan 
väyläksi ja Samiedun toiminnan näyteikku-
naksi ilman kokoontumisia vaativia tapahtumia.

Korona luonnollisesti näkyi myös muussa 
viestinnän toiminnassa. Samiedun toiminta- 
alueen koronatilanteesta ja Samiedun 
korona ohjeista viestittiin aktiivisesti hen-
kilöstölle ja opiskelijoille, tarvittaessa use-
alla kielellä. Koronaohjeet koottiin myös 
Samiedun verkkosivuille ja sisäiseen ImS-
tietojärjestelmään, jotta ne ovat kootusti ja 
helposti löydettävissä. myös tapahtumia siir-
rettiin verkkoon. Syksyllä luotiin muun mu-
assa Samiedun virtuaaliesittely 360-videoita 
hyödyntäen ja järjestettiin yhteishakuinfoja 
verkon välityksellä oppilaitoksille ja kaikille 
opiskelusta kiinnostuneille.

F. TALOUS JA TULOKSELLISUUS

Organisaatio, jonka talous on tasapainossa, 
voi kehittyä ja kehittää. Samiedun talous on 
ollut positiivinen viimeiset kolme vuotta ja 
tämä aika on ollut myös merkittävää kehit-
tämisaikaa.

toimintatuottoja on pystytty kasvattamaan 
systemaattisen kehittämistyön sekä toi-
mintojen laajentamisen avulla. reformi-
aikakaudella rahoitusmalli on ollut suori-
tuspainotteinen ja Samiedu on pystynyt 
tuottamaan rahoittajan (OKm) edellyttä-
miä suoritteita ja vaikuttavuutta. tauluk-
ko 4 kertoo tarkemmin toimintatuottojen 
kehityksen vuosina 2017-2020. laaja ke-
hittämishanketoiminta sekä onnistuneet 
rahoitushaut ovat taanneet tuottojen po-
sitiivisen kehittymisen. tämä on poikkeuk-
sellista ammatillisen koulutuksen kentässä.

toimintatuotot kehittyivät noin 1,3 miljoo-
nalla eurolla vuoteen 2019 verrattuna. Osit-
taisena syynä on myös tiettyjen toiminta-
tuottojen kirjaaminen kuluneelle vuodelle, 
vaikka itse toiminta ja kustannuksetkin 

tapahtuvat vasta vuonna 2021 ja jopa siitä 
eteenpäinkin.

henkilöstökustannukset toteutuivat suun-
nitellulla tasolla, palkkakustannukset olivat 
hieman alle 10 miljoonaa euroa. Korona-
ajan etäopiskelu ei aiheuttanut normaale-
ja kustannuskertymiä aineisiin, tarvikkei-
siin, tavaroihin eikä palveluostoihin, näissä 
säästettiin vuoteen 2019 verrattuna noin 
miljoona euroa. lopputulemana toiminta-
kate nousi 4,5 miljoonaan euroon, mikä on 
erinomainen tulos vuodelle 2020. poistojen 
ja poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden 
ylijäämäksi muotoutuu noin 3,5 miljoonaa 
euroa, mikä on koulutuskuntayhtymän  
historian paras tulos. taulukko 5 ker-
too myönteisestä tuloskehityksestä 
reformiaika  kautena Samiedussa.

Taulukko 4: Samiedun toimintatuottojen kehitys vuosina 2017-2020

Taulukko 5: talouden kehitys Samiedussa vuosina 2017-2020
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Koulutuksen toimialat saavuttivat tavoit-
teensa; toimintatuotot teknologia ja metsä 
-toimialalla olivat yli 10 miljoonaa euroa, 
budjetoidut toimintakulut alittuivat jonkin 
verran: hyvinvointi ja liiketoiminta -toimi-
alan toimintatuotot ylittyivät myös saavut-
taen 6,5 miljoonan tason, toimintakulut 
alittuivat toisen toimialan tavoin noin 0,1  
miljoonalla eurolla. lopputulemana mo-
lempien koulutuksen toimialojen vuosi-
katetasot toteutuivat merkittävästi yli 
budjetoidun tason. toiminnallisesti molem-
mat toimialat kehittyivät suunnitellusti ja  
opiskelijamäärät olivat lievässä kasvussa.

taloudellinen onnistuminen antaa selkeän  
näytön toiminnan tuloksellisuudesta sekä 
tehtyjen linjausten oikeellisuudesta. hen-
kilöstö on pystynyt vaikeassa tilanteessa 
veny mään ja saavuttamaan lähes kaikki 
tuloskortin tavoitteet. henkilöstölle makset-
tiin yhtymähallituksen päätöksellä ylimää-
räinen tulospalkkio. henkilöstön työhyvin-
vointiin liittyviä etuja jatkettiin vuodelle 2021  
yhtymähallituksen päätöksellä.

vuodelle 2021 OKm asetti rahoituspäätök-
sessään opiskelijavuositavoitteeksi 1525 opis-
kelijavuotta. tämä tavoite on Sami edulle 
haasteellinen, se voidaan saavuttaa vain laa-
jentamalla toimintaa verkossa tapahtuvan 
koulutuksen avulla muuallekin Suomeen 
kuin vain jäsenkuntien alueelle. toimenpi-
teisiin ryhdyttiin jo vuoden 2020 aikana ja 
tuotteistus verkkoon jatkuu kiivaana vuo-
den 2021 aikana. ministeriön tavoitteet tulee 
saavuttaa, tuleva taloudellinen hyvinvointi 
on pitkälle kiinni Samiedun toiminnan vo-
lyymin kehittämisestä. paikallisesti koulu-
tusta järjestetään lähiopetus painotteisesti 
ja verkko tukee näitäkin opintoja. Kasvu  
tulee selkeästi koulutustarjonnasta verkos-
sa, siksi onkin nopealla tahdilla saatava koko-
naan verkossa opiskeltavia tutkinnon osia ja  
tutkintoja tarjolle.

G. JÄSENKUNNAT JA HALLINTO

Samiedu on jäsenkuntiensa ja yritysten asi-
alla. tehtäväkenttä on moninainen ja pe-
rustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta 
(531/2017). Kunnat eivät suoraan rahoita 
ammatillista koulutusta, vaan rahoitus ke-
rätään veroina kuntalaisilta, vero-osuus per 
asukas on nykyisin 181 euroa. On huomioita-
va, että verot kerätään, oli tarjolla paikallises-
ti järjestettyä ammatillista koulutusta tai ei. 
On siis jäsenkuntien ja kansalaisten etu, että 
Samiedu järjestää laadukasta, paikallista 
koulutusta nimenomaan alueen tarpeisiin. 
Samiedu tuntee toiminta-alueensa.

Samiedun tehtävä määritellään laissa (2§): 
”Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja 
koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja 
ylläpitää väestön ammatillista osaamis-
ta, antaa mahdollisuus ammattitaidon 
osoittamiseen sen hankkimistavasta riip-
pumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää 
ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää 
työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen 
ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpi-
toon sekä tukea elinikäistä oppimista ja 
ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoi-
tetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi 
edistää tutkintojen tai niiden osien suorit-
tamista.

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen ta-
voitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden 
kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivisty-
neiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi  
sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, 
harrastusten sekä persoonallisuuden  
monipuolisen kehittämisen kannalta  
tarpeellisia tietoja ja taitoja.”

lakiperusta on hyvä muistaa, kun toimintaa 
kehitetään ja koulutusta tuodaan entistä 
enemmän kansalaisten saataville eri kei-
noin. 2020-luvulla emme voi enää olettaa, 
että opiskelijat saapuvat luokkahuoneisiin 
Savonlinnaan oppia saamaan, vaan edellä 
mainittu reformilakikin ohjaa nimenomaan 
joustavuuteen ja opintojen saavutettavuu-
teen. hankittu osaaminen on hankkimis-
tavasta riippumatta arvioitava ja opiskelijan 
on joustavasti annettava näyttää osaami-
sensa ja annettava edetä opinnoissaan yk-
silöllisesti. OKm on kiteyttänyt ohjeensa 
ammatilliselle koulutukselle Suomessa lau-
seeseen: pois luokkahuoneista työelämään 
ja simulaattoreihin.

Yrittäjyys on läpileikkaava osaaminen kaikille 
ammatillisille opiskelijoille. Samiedu panos-
taa yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyysosaa-
miseen painokkaasti. vuonna 2020 palkat-
tiin yrittäjyyden kehittäjäopettaja ja monien 
yrittäjyyttä edistävien hankkeiden avulla 
yrittäjyyteen kannustetaan alueen muiden 
toimijoiden kanssa. Suuri jatkajahaaste 
alueella on ratkaistava yhdessä, on arvioitu, 
että Itä-Savossa 400-500 yritystä on ilman 
jatkajaa nykyisen yrittäjän eläköityessä.  

Kuva 3: KEVA, kunta-alan eläköitymisennuste, tutkimus 4.2.2021

Taloudellinen onnistuminen antaa selkeän 
näytön toiminnan tuloksellisuudesta sekä 
tehtyjen linjausten oikeellisuudesta.
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tällä kehityksellä on suuri vaikutus jäsen-
kuntien elinvoimaisuuteen jatkossa.

Samiedun johtotiimi aloitti jäsenkunta-
kierroksen vuoden 2020 alussa ja vierailut 
toteutuivatkin Sulkavalle ja rantasalmelle. 
Koronan vallatessa maan maaliskuussa fyy-
sinen liikkuminen ja vierailut estyivät, mutta 
yhteistyö jäsenkuntien kanssa tietenkään ei. 
Sulkavan vierailun jälkeen perustettiin lähi-
hoitajakoulutukseen nk. alueryhmä, mihin 
saatiinkin opiskelijoita odotetusti. parikka-
lassa järjestettiin rekrytointitilaisuus, mis-
sä lähihoitaja-, hoiva-avustaja- ja muitakin 
koulutuksia esiteltiin kiinnostuneille. parik-
kalaankin saatiin alueryhmät toimimaan ja 
koulutusten suosio yllätti positiivisesti. OKm 
tukee tätä paikallistoimintaa erityisellä ra-
hoituksella. Samiedu jatkaa hoitaja pulan 
ratkaisemista muidenkin jäsenkuntien 
kanssa paikallisilla ratkaisuilla, mukana ke-
hittämisessä on myös Itä-Savon sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymä Sosteri.

vuoden 2020 aikana yhtymähallitus ko-
koontui lähes kuukausittain heinäkuuta 
lukuun ottamatta. Yhtymävaltuusto ko-
koontui toukokuussa sekä marraskuussa. 
Yhteistyö yhtymähallituksen ja -valtuuston 
kanssa oli rakentavaa ja ristiriitoja päätök-
senteossa ei esiintynyt. hallintosääntöä päi-
vitettiin valtuuston kokousten yhteydessä 
vastaamaan Kuntaliiton ohjeistuksia sekä 
muuttunutta lainsäädäntöä. Yhteistyötä 
juridisissa asioissa yleensä sekä työehto   - 
    sopimustulkintoihin liittyen tiivistettiin 
Kunta liiton asiantuntijoiden suuntaan. 
Sami edu toimi aktiivisesti Kuntatyön-
antajien ammatillisessa työnantajaryhmässä.

Samiedun ammatillinen koulutus on jaettu 
kahteen toimialaan. Koulutuksen toimialat 
vastaavat ammatillisesta koulutuksesta  
perustutkintojen sekä ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen osalta. Opiskelijapro-
fiilin muutoksen myötä opinnot siirtyvät 
perus tutkintopainotteisuudesta ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoihin. Kokoaikais-
ten tiimipäälliköiden sekä kokeneempien 
toimi alajohtajien johdolla koulutusta eri tut-
kinnoissa aloitettiin kehittämään aiempaa 
tarmokkaammin työelämälähtöisemmäksi.

vuoden 2020 alussa keskitettyjen 
henkilöstö asioiden hoitaminen määritettiin 
palvelujohtajan vastuulle, henkilöstöpäällikön 
virka jätettiin toistaiseksi täyttämättä. palve-
lujohtajan henkilöstötyötä tukemaan muo-
toutui toimiva tiimi; henkilöstösuunnittelijan, 
talouspäällikön ja palvelujohtajan nk. t-tiimi. 
henkilöstöasioiden hoitaminen ja päätök-
senteko tarkentui ja esimiesten vastuuta ja 
osaamista henkilöstöasioissa vahvistettiin 
suunnitellusti. myös yhteistyötä työterveys-
huollon kanssa tiivistettiin. Koska kyseessä oli 
kuitenkin väliaikainen järjestely, yhtymähalli-
tus päätti kuntayhtymän johtajan esityksestä 
aloittaa henkilöstö- ja työ hyvinvointipäällikön 
rekrytoinnin vuoden 2021 alussa. uusi henki-
löstöasioiden vastuu henkilö aloitti Samiedus-
sa maaliskuun alussa 2021.

muutos ammatillisessa koulutuksessa vain 
jatkuu ja savonlinnalainen toimintaympäris-
tö edelleen vaikeutuu, myös koronaepide-
mia jättää jälkensä sekä opiskelijoihin että 
henkilökuntaan. Ikääntyvä henkilökunta 
Samiedussa asettaa esimiestyölle ja joh-
tamiselle omat haasteensa jatkossa. Ilmiö 
on kansallinen ja koko kunta-alaa koskeva,  
Samiedu ei tässäkään asiassa ole mitenkään 
erityisasemassa. Organisaation kehittämi-
seen ja eri ikäluokkien edustuksellisuuteen 
henkilöstörakenteessa on kiinnitettävä jat-
kossa merkittävästi enemmän huomiota kuin 
tähän asti.

H. SAMI-PALVELUT OY, 
TYTÄRYHTIÖN TOIMINTAA

Sami-palvelut Oy:n toiminnan merkittävin 
koulutusvolyymi on ollut työvoimakoulutuk-
sissa, elY-keskus rahoittaa koulutukset ja 

te-toimisto on hankkinut asiakkaat työttö-
mien tai työttömyysuhan alla olevista hen-
kilöistä. Koronaepidemia esti maaliskuus-
ta alkaen kokonaan työvoimakoulutusten  
toteuttamisen kevään etäopetusvaiheessa.  
joitakin koulutuksia aloitettiin järjestä-
mään verkkopohjaisesti, mutta volyymi oli 
normaalitilanteeseen verrattuna vähäinen. 
myös yrityksissä oltiin varovaisia koulutusten 
hankkimisessa, rajoitukset vaikuttivat siis 
kautta linjan toimintaan. 

elY-keskuksen kesällä avoinna olleissa työ-
voimakoulutusten kilpailutuksissa Sami-
palvelut menestyi hyvin, kokonaan uusi-
na koulutuksina alkavat: uravalmennus 
etelä-Savon alueella, jossa Sami-palvelut 
on päätoteuttajana ja Kasvuesedu sekä toi-
mintakeskukset (Savonlinna ja mikkeli) ali-
hankkijoina sekä palvelualojen monialakou-
lutus Savonlinnan seudulla. alihankkijana 
yhtiö on mukana työhönvalmennuksessa 
etelä-Savon alueella. tässä Kasvuesedu on 
päätoteuttajana ja Sami-palvelut Oy sekä 
toimintakeskukset (Savonlinna ja mikkeli) 
ovat alihankkijoina.

työvoimakoulutuksen sopimuksista jat-
kuivat edelleen, osin optioiden käyttöön-
oton myötä: moniammatillinen osaamis- ja 
ammattitaitokartoitus, tekniikan- ja pal-
velualojen puitesopimukset sekä kone- ja  
metallialan lisä- ja täydennyskoulutus.  
Yhtiön toiminnassa toteutettiin mittava 
muutosKoulutus-kokonaisuus juvalla Salico 
Oy:n irtisanotulle henkilöstölle 31.12.20 saak-
ka. lisäksi kesällä toteutettiin ruoan ja viinin 
yhdistäminen -koulutus kokonaan verkko-
toteutuksena

Koulutuskalenterin mukaisia ja jo sovittuja 
yrityskoulutuksia jouduttiin perumaan tai 
siirtämään poikkeusolojen vuoksi keväältä 
ja kesältä syksylle. Yhtiö toteutti työturval-
lisuus-ja tulityökorttikoulutuksia, ensiapu-
koulutuksia (ea1, hätäea 8/4 h), hygienia-ja 
anniskelupassi-koulutuksia sekä kuljettajien 
ammattipätevyyskoulutuksia sekä sisävesi-
liikenteen kuljettaja -koulutuksen. lisäksi 
järjestettiin yrityksille komponenttiasen-
taja- ja nostokoulutukset sekä hitsauksien  
pätevyyskoulutuksia.

Opiskelijaprofiilin 
muutoksen myötä 
opinnot siirtyvät 
perus tutkinto-
painotteisuudesta  
ammatti- ja erikois- 
ammattitutkintoihin.
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Yhtiön edellinen toimitusjohtaja siirtyi koko-
aikaiseksi koulutuksen erityisasiantuntijaksi 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä ja siirtyy 
kevään 2021 aikana eläkkeelle. Yhtiön uusi 
toimitusjohtaja aloitti tehtävässä poikkeus-
olojen jo alettua 15.4. hän on myös ensim-
mäinen kokoaikainen työntekijä yhtiössä. 
toiminnan volyymin kasvattaminen, uusien 
palveluiden ja tuotteiden kehitystyö sekä 
verkostojen rakentaminen ovat hänen kes-
keisiä tavoitteitaan.

vuonna 2020 toteutettiin myös Sami-pal-
velut Oy:n visuaalisen ilmeen päivittäminen 
Samiedun brändiin yhteensopivaksi, samoin 
verkkosivu-uudistus. toimipiste siirrettiin uu-
distettuihin tiloihin pohjolankadun ja Kuller-
vonkadun kulmaukseen 1.9. alkaen, tiloissa 
sijaitsevat myös keskeisten yhteistyöhank-
keiden kotipesät sekä asiakkaiden kohtaa-
miseen tarkoitetut tilat. Koulutuksia järjeste-
tään pääsääntöisesti Samiedun kampuksilla.

taloudellisten ja toiminnallisten tulosten 
osalta Sami-palvelut Oy julkaisee oman 
vuosikertomuksensa erikseen. 

I. KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT, 
INVESTOINNIT

Samiedu omistaa nykyiset kolme kampusta 
rakennuksineen, kokonaiskiinteistömassa 
on noin 35.000 m2. tämä luo puitteet kam-
puskehittämiselle, yhtymävaltuusto hyväk-
syi erityisen kampusohjelman keväällä 2019. 
arvioitu tilojen käyttöaste on 10-20 %, tilan-
ne on valitettavan huono kaikilla Suomen 
ammatillisen koulutuksen järjestäjillä.

Kiinteistökustannukset ovat henkilöstökus-
tannusten ohella suurin yksittäinen kustan-
nuserä. Kiinteistökustannusten määrä on 
ollut vuositasolla noin 2 miljoonaa euroa. On 
ollut olennaisen tärkeää taloudellisen tasa-
painon saavuttamiseksi, että kiinteistökus-
tannuksia saadaan pienennettyä ja kam-
pusten käyttöastetta nostettua.  Samiedu 
on pystynyt pienentämään kiinteistökus-
tannuksia systemaattisella työllä OKm:n 
kampuskehittämiseen suunnatun rahoi-
tuksenkin avulla merkittävästi. Seuraavassa 
kustannuskehitystä vuosina 2017-2020:

Kiinteistöjen vuosikate: 
•  2017: -1 918 500 eur  
•  2018: -1 657 200 eur  
•  2019: -1 513 400 eur  
•  2020: -1 348 100 eur 

vuoden 2020 investoinnit kohdistuivat pää-
osin kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapi-
toon. eri yhteyksissä oli todettu kiinteistöjen 
nykykunnossa pitämisen vaativan vähintään 
0,5 miljoonan euron korjaus investointeja. 
Suurin yksittäinen investointi kohdistui hu-
mania-kiinteistöön, sen C-osan ilmastointi 
uusittiin kokonaisuudessaan. Ilmastointiko-
neet uusittiin ja lämmön talteenotto lisättiin 
uutena ominaisuutena ilmastointiin. lisäksi 
ilmastointiin lisättiin jäähdytysominaisuus 
tilojen käyttöviihtyvyyttä parantamaan. Sos-
teri päätti siirtää kotihoidon toimipisteensä 
humaniaan ja toimintoja varten saneerattiin 
pohjakerroksen tilat vastaamaan Sosterin tar-
peita. Syksyllä 2020 Sosterin kotihoidon hen-
kilöstön toimitilat keskitettiin humaniaan ja 
tiloissa työskentelee vaihtuvasti yli 100 henki-
löä. tehdyt muutostyöt Sosteri maksaa pää-
omavuokrana normaalin vuokranmaksun  
yhteydessä.

paviljongin vesikatto uusittiin vuoden 2020 
kesällä ja näin varmistettiin tilojen hyväkun-
toisuus myös tulevina vuosikymmeninä. 
huopakatto oli tullut käyttöikänsä päähän 
ja investointi oli enemmän kuin perusteltu.

pohjolankadun kampuksella uusittiin 
”päätalon” lukitus vastaamaan 2020-luvun 
teknistä ja turvallisuustasoa. Käyttöönote-
tut iloq-älylukot lisäävät joustavuutta ja 
ohjelmoitavuutta yksittäisten ovienkin ta-
solla ja turvallisuus nousee tälläkin tavalla. 
uudistustyötä jatketaan eri kampuksilla 
tulevina vuosina. pohjolankadun kuntosali 
remontoitiin syksyllä 2020 ja välineistö uu-
sittiin vastaamaan nykyaikaisen liikunnan 
ja hyvinvoinnin tarpeita. Kuntosali on sekä 
henkilökunnan että opiskelijoiden käytös-
sä, korona-aika on luonnollisesti rajoittanut  
hienon kuntosalin käyttöä.

vuoden 2021 investoinnit jatkuvat kampus-
ohjelman linjausten mukaisesti, vuositason 
korjausvelkainvestoinnit ovat luokkaa 0,5 

miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat 
erityisesti pohjolankadun kampuksen ener-
giatalouden parantamiseen (ikkunat) ja 
kone-metallitalon (h-rakennus) vesikaton 
uusimiseen. Kampusohjelman mukaisesti 
lähihoitajakoulutus siirtyy pohjolankadulle 
ja tästä aiheutuu tilamuutoksia ja korjaus-
tarpeita ajanmukaisten opetus- ja henkilös-
tötilojen järjestämiseksi.

Kampusohjelma on ollut erinomainen oh-
jausdokumentti toimitilojen käyttöasteen 
nostamiselle, työelämäyhteistyön kehittä-
miselle kampuksilla sekä korjausvelkainves-
tointien suuntaamiselle. Kampusohjelma 
päivitetään vuoden 2021 aikana.

J. LOPUKSI JA KATSE 
TULEVAISUUTEEN

vuosi 2020 oli koronavuosi. Kyse oli koko vuo-
den selviytymisestä ja pelosta pahemmasta, 
mihin tilanne voikaan ajautua, milloin tämä 
loppuu?

Kaikesta huolimatta Samiedu organisaatio-
na ja Savonlinna seutukunta selvisi lopulta 
vuodesta vähintään tyydyttävästi. henkilö-
kunta ja opiskelijat olivat kovilla, vuoden aika-
na luovuus ja vaihtoehtoiset ratkaisut olivat 
arvossaan. Suomalaista koulutusjärjestelmää 
ja opetushenkilökunnan laadukkuutta ei tur-
haan ole kehuttu, vuosi 2020 todisti jälleen 
väitteet todeksi. tukipalveluhenkilökunta 
selvisi hienosti ja joustavasti eri haasteista ke-
vään ja syksyn aikana. Samalla tuli todistettua 
monen arkirutiinin hoitaminen etätyönäkin, 
taloushallintopalvelut toimivat erinomaisesti 
ja hallintotyö oli lainmukaista ja toimivaa. Sa-
malla kehitystyö opiskelijahallinnon ja pää-
töksenteon joustamiseksi vauhdittui ja vuo-
den 2021 alussa otettu sähköinen alle kirjoitus 
joustavoittaa opiskelijoiden, opettajien, työ-
elämän ja hallintorutiinien hoitamista. 

Koronaepidemiasta huolimatta joustava 
hakeutuminen ammatilliseen koulutuk-
seen jatkuvan haun kautta toi Samieduun 
yli 900 uutta tutkinto-opiskelijaa. OKm:n 
asettamasta opiskelijavuositavoitteesta 1475 
opv jäätiin hieman, tämä vaikuttaa tulevaan 
rahoitusratkaisuihin tulevina vuosina. tut-
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kintoja syntyi lähes edellisen vuoden mal-
liin, kaiken kaikkiaan korona vaikutti kaikkiin 
suomalaisiin ammatillisiin koulutuksen jär-
jestäjiin. ehkä vertailuluvut muihin jatkossa 
suosivat Samiedua koronavuoden selviyty-
jänä, aika näyttää. jonkinlaisena onnistu-
misena on pidettävä myös keskeyttämisen 
nousun jäämistä vain 0,5 %:iin, monilla paik-
kakunnilla tilanne on merkittävästi huo-
nompi. Kuitenkin keskeyttämisen alentami-
nen on päätavoitteitamme jatkossa.

Samiedu ei voi jatkossa turvata laadukasta, 
nykyvolyymiin perustuvaa toimintaansa Sa-
vonlinnassa ilman uusia, muualta Suomesta 
tulevia opiskelijoita. enää emme voi olet-
taa ja odottaa, että opiskelijat saapuvat Sa-
vonlinnaan paikan päälle ”oppia saamaan”. 
2020-luvulla ja koronankin vauhdittamana 
Samiedun tulee tarjota ammatillista kou-
lutusta verkossa riittävällä määrällä lähioh-
jausta työelämäperusteisesti. vuoden 2021 
tavoitteellinen opiskelijavuositavoite edel-
lyttää reilua 1800 täysaikaista opiskelijaa, vo-
lyymi on tällä hetkellä noin 1600 opiskelijaa. 
hyvästä taloudellisesta tuloksesta huolimat-
ta kehittämistyötä on vauhditettava, haas-
teet ovat edessä, ne ovat näkyvillä. 

perusasteella Savonlinnassa opiskelee tällä  
hetkellä noin 2500 oppilasta. viidessä  
vuodessa määrä putoaa 500:lla oppilaalla 

ja kymmenessä vuodessa laskua on 1000  
oppilaan verran. tämä tarkoittaa Samiedul-
le jo lähitulevaisuudessa sitä, että yhteis-
haun kautta tulee vain reilut 100 opiskelijaa  
ammatilliseen oppiin. mielikuva on edel-
leen se, että ”amis”, ammatillinen koulutus 
on nuoria, 15-16-vuotiaita varten erityisesti. 
Samiedu on nuoria varten olemassa jatkos-
sakin, aikuisemmat opiskelijat ovat enem-
män ja enemmän toiminnan keskiössä. 
he hakevat puuttuvan osaamisen itselleen  
nopeassa tahdissa, opintojen tulee olla  
tarjolla joustavasti ja oikea-aikaisesti.  
tutkinnon osat ja opintojaksot ovat monel-
le uusi osaaminen, kokonaiseen tutkintoon 
tähdätään harvemmin.

vuosi 2020 opetti paljon. aiemmat käsi-
tykset ja ennakkoluulot työntekemisestä 
ja teknologian hyödyntämisestä opetus-, 
ohjaus- ja hallintotyössäkin ovat merkittä-
västi väistyneet.  Samalla ihmiset laajasti 
ovat huomanneet työpaikan ja sosiaalisten 
kontaktien merkityksen arkipäivässä. Kiitän 
koko Samiedun henkilökuntaa erinomai-
sesta työstä korona vuonna 2020, vielä on 
jaksettava ainakin kevään 2021 ajan ponnis-
tella poikkeusolosuhteissa. Kiitän myös luot-
tamushenkilöitä sujuvasta päätöksenteosta 
yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston 
työskentelyssä.

vuoden 2020 erinomaisesta työpanoksesta 
henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kiittäen,

jukka mustonen 
Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Mahdollisia tulevai-
suuksia on useita. 
Siihen mikä kaikista 
mahdollisuuksista to-
teutuu, voi vaikuttaa. 
Tulevaisuuteen vai-
kuttaminen edellyt-
tää ymmärrystä ny-
kyisistä muutoksista, 
tietoisuutta tulevai-
suutta koskevista ole-
tuksista, vaihtoehtois-
ten tulevaisuuksien 
kuvittelua ja kaiken 
tämän peilaamista 
nykyhetken valintoihin.
SItra
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hallIntO

Organisaatio

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ylläpitää  
monialaista ammatillista oppilaitosta,  
ammattiopisto Samiedua. Käyttötalous-
osa muodostuu kahdesta tulosalueesta: 
yhtymäpalvelut ja koulutuspalvelut, joiden 
sitovuustasona on toimintakate. tuloslas-
kelmaosan sitova taso on vuosikate, joka 
osoittaa tulorahoituksen riittävyyden käyt-
tömenoihin ja poistoihin. Investointiosan  
sitovuustaso on nettoinvestoinnit ja rahoi-
tusosa puolestaan osoittaa miten investoin-
nit rahoitetaan ja sen sitovuustaso on rahoi-
tuksen vaikutus maksuvalmiuteen.

Kuntayhtymän hallintoa ja yhtymäpalve-
luja johtaa kuntayhtymän johtaja / rehtori; 
koulutuksen toimialoja johtavat toimiala-
johtajat; opiskelijapalveluita palvelujohtaja; 

taloushallintoa, rahoitusta ja investointeja 
sekä sisäisiä palveluita johtaa talouspäällik-
kö; markkinoinnista ja viestinnästä vastaa 
markkinointi- ja viestintäpäällikkö; laatu-, 
kv- sekä hanketyöstä vastaa laatu- ja hanke-
päällikkö ja keskitetyistä henkilöstöpalve-
luista on vastannut palvelujohtaja. Opetus-
henkilökunnan lähiesimiehinä toimivat 
tiimi päälliköt.

Organisaatiomalli perustuu edelleen tii-
mien työhön, monet toimijat voivat kuu-
lua useampaankin tiimiin. johtotiimi  
kokoontui joka viikko tiistaisin, opetuk-
sen tiimit kokoontuivat vuonna 2020  
joka maanantai. tukipalvelujen tiimit  
kokoontuivat tarpeen mukaan, vähintään 
kerran kuussa. Korona-aikana tiimien  
kokoontumiset järjestettiin pääosin 
etäyhteyksiä käyttäen. 

Johtoryhmä

Kuntayhtymän toimintojen yhteensovit-
tamisesta ja kehittämisestä vastaa kunta-
yhtymän johtaja / rehtori apunaan kunta-
yhtymän johtoryhmä, johon kuuluvat 
kuntayhtymän johtaja / rehtorin lisäksi toimi-
alajohtajat, palvelujohtaja, talouspäällikkö, 
markkinointi- ja viestintäpäällikkö, laatu-  
ja hankepäällikkö, Sami-palvelut Oy:n toimi-
tusjohtaja sekä kaksi henkilöstön valitsemaa 
edustajaa, joista toinen on opettajien ja toi-
nen muun henkilökunnan edustaja.  lisäksi  
johtoryhmän kokouksiin on osallistunut opis- 
kelijoiden edustaja.  johtoryhmän sihteerinä  
on toiminut koulutussihteeri päivi matilainen.

Koronan vuoksi johtoryhmän kokousaikatau-
lua muutettiin alkuvuodesta ja johtoryhmä  
kokoontui etäyhteyksin tarpeen mukaan.

Kuvio 1:  Itä-Savon koulutus-
kuntayhtymän organisaatio 
vuonna 2020

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 
HANKETOIMINTA JA LAATU

Kuntayhtymän valtuusto/hallitus

KUNTAYHTYMÄN JOHTAMINEN

Kuntayhtymän johtaja/rehtori

AMMATTIOPISTO SAMIEDU

TALOUSPALVELUT

HENKILÖSTÖPALVELUT

Itä-Savon koulutuSkuntayhtymä

Jäsenkunnat: Savonlinna, Rantasalmi, Enonkoski, Sulkava, Kitee, Parikkala

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Talouspäällikkö

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Opiskelijat, yritykset, organisaatiot, sisäiset asiakkuudet, verkostot

Henkilöstöpäällikkö

TEKNOLOGIA 
JA METSÄ PALVELUT SAMI-PALVELUT OY

Osakeyhtiön hallitus

TiimipäällikköTiimipäälliköt Tiimipäälliköt Asiakasvastaavat 

Toimialajohtaja PalvelujohtajaToimialajohtaja Toimitusjohtaja

HYVINVOINTI JA 
LIIKETOIMINTA

Laatu- ja hankepäällikkö
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YhtYmävaltuuStO

Yhtymävaltuuston poliittinen voimasuhdejakauma on seuraava KeSK 10, Sdp 7, KOK 1, vIhr 1, eli yhteensä 19 jäsentä.

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtajisto 
asikainen ari, pj. Kitee musikka Sinikka, Kitee
nokelainen Sirpa, 1. vpj., Sulkava virtanen hilkka, Sulkava
räisänen timo, 2. vpj., Savonlinna Ora ari, Savonlinna
Saikkonen matti, 3. vpj., parikkala Kettunen Seppo, parikkala

Jäsenet 
loikkanen timo, enonkoski laukkanen Kati, enonkoski
Kylliäinen heikki, enonkoski nurmio tauno, enonkoski
luukkainen elli, Kitee lahtela esa, Kitee
tilaéus tiina, rantasalmi tynkkynen jussi, rantasalmi
Kokkonen heino, rantasalmi vokkolainen pia, rantasalmi
härkönen jesse, Savonlinna hassinen jaakko, Savonlinna
Sahinjoki tuomas, Savonlinna tarnanen Konsta, Savonlinna
Käyhkö anna-mari, Savonlinna Käyhkö anne, Savonlinna
tuorila niina-Kaisa, Savonlinna metsälä Sanna, Savonlinna
lajunen petri, Savonlinna Immonen Seppo, Savonlinna
piepponen maarit, Savonlinna Kiesiläinen merja, Savonlinna
laukkanen Karoliina, Savonlinna loikkanen marjut, Savonlinna
Sipari Ilkka, Savonlinna Okabe-Silvasti Chieko, Savonlinna
heinänen hannu, Sulkava nissinen eetu, Sulkava
tarima jenna, Sulkava matinen teija, Sulkava

Yhtymävaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi  
koulutussihteeri päivi matilainen.

tarKaStuSlautaKunta

tarkastuslautakunnan poliittinen voimasuhdejakauma on seuraava: KeSK 2, Sdp 2 ja KOK 1 eli yhteensä 5 jäsentä. 

Varsinainen jäsen  Varajäsen

Puheenjohtajisto  
tuorila niina-Kaisa, pj., Savonlinna  jalvanti-hannikainen Satu, Savonlinna
lajunen petri, vpj., Savonlinna  virtanen veikko, Sulkava

Jäsenet 
Klemettinen helvi, enonkoski  laitinen marja, enonkoski            
Ora ari, Savonlinna  turunen pekka, Savonlinna 
Sahinjoki tuomas, Savonlinna   härkönen jesse, Savonlinna 

tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa.
tarkastuslautakunnan teknisenä sihteerinä toimi koulutussihteeri päivi matilainen.
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tIlIntarKaStuSpalvelut

tilintarkastuspalvelut on ostettu BdO audiator Oy:ltä ja vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut ht, jht taina 
törrönen.

YhtYmähallItuS

Yhtymähallituksen poliittinen voimasuhdejakauma on seuraava KeSK 4, Sdp 3, KOK 1, pS 1, eli yhteensä 9 jäsentä. 

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtajisto 
muukkonen erkki, pj., Savonlinna Kiesiläinen merja, Savonlinna
loikkanen tuomas, vpj., Savonlinna Suomalainen tuukka, Savonlinna 

Jäsenet   
heinänen hannu, Sulkava tarnanen Konsta, Savonlinna
Kosonen Seppo, Savonlinna vihavainen Satu, rantasalmi
laukkanen Kati, enonkoski tilaéus tiina, rantasalmi
luukkainen elli, Kitee Kärkkäinen tuula, rantasalmi
piepponen maarit, Savonlinna Kiesiläinen merja, Savonlinna
Söderholm jan, Savonlinna Kosonen Ossi, Savonlinna
uimonen anna-liisa, Savonlinna paajanen eiju, Savonlinna 

Yhtymähallituksen kokouksiin osallistuivat myös yhtymävaltuuston puheenjohtajat sekä kuultavina asiayhteyden mu-
kaan kuntayhtymän johtaja/rehtorin kutsumina asiantuntijoina johtavia viranhaltijoita sekä muita asiantuntijoita. 

Yhtymähallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja/rehtori jukka mustonen. 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimi talouspäällikkö taina juuti.
Yhtymähallitus ja sitä valmisteleva yhtymähallituksen työjaos kokoontuivat kertomusvuoden aikana 9 kertaa.

muut tOImIelImet

lisäksi Itä-Savon koulutuskuntayhtymässä on seuraavat lain edellyttämät toimielimet:

Opiskeluasioiden monijäseninen toimikunta (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, § 93)
Oppilaitoskohtainen opiskelijahuoltoryhmä (Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, § 14)

tIlIvelvOllISet

tilivelvollisia ovat kuntalain mukaisesti yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet sekä johtavista viranhalti-
joista kuntayhtymän johtaja/rehtori, toimialajohtajat, palvelujohtaja sekä talouspäällikkö.
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Talouskasvu

vuosi 2020 jää historiaan erittäin poikkeuk-
sellisena koronapandemian puhkeamisen 
vuoksi. pandemia vaikutti kokonaisvaltaises-
ti maailman menoon ja sitä myöten myös 
talouden kulkuun. vaikka kokonaiskuva 
taudin kulusta selkiytyi loppuvuoden aika-
na, niin epidemian hillitsemiseksi käyttöön 
otetut rajoitukset pysäyttivät orastavan 
talouden elpymisen, joka pääsi vauhtiin 
kesän ja alkusyksyn aikana. näiden syiden 
vuoksi BKt:n arvioidaan supistuvan 3,3 % 
vuonna 2020.

Työvoima

uusien rajoitustoimien käyttöönotto loppu-
vuodesta vähensi etenkin palveluiden ky-
syntää sekä tarjontaa ja sen seurauksena 
työllisyys kääntyi laskuun. Yritykset ovat jou-
tuneet sopeuttamaan työvoimakustannuk-
siaan ja irtisanomisten lisäksi lomautuksia 
nähtiin ennätysmäärä vuoden 2020 aikana. 
epävarmasta taloustilanteesta johtuen työ-
markkinat eivät vetäneet työvoimaa ja näin 
ollen työvoiman ulkopuolella olevien määrä 
lisääntyi. työllisyysasteen odotetaankin las-
kevan 71,5 prosenttiin ja työllisyyden supis-
tuvan 1,5 % vuonna 2020. epidemiasta huo-
limatta työtilaisuuksia oli kuitenkin tarjolla. 
avoimia työpaikkoja oli kolmannella vuosi-
neljänneksellä 43 000, joka on vain hieman 
vuotta 2019 vähemmän.

Palkat

nimellispalkkojen nousuvauhti hidastui al-
kuvuonna 2020 1,7 prosenttiin. julkisen sek-
torin ansioiden nousu oli hieman yksityistä 
sektoria nopeampaa, johtuen lomarahaleik-
kausten päättymisestä kesän 2019 jälkeen. 
vuoden 2020 aikana sekä julkisella että yk-
sityisellä sektorilla on solmittu merkittävä 
määrä uusia työehtosopimuksia. Keskimää-
räinen nimellispalkkojen korotus on sovittu 
tasoon 1,5 %. 

Kuluttajahinnat

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on 
lievästi positiivinen vuoden 2020 ajalta. ta-

varoiden ja energian hinnat ovat olleet las-
kussa ja tämä näkyy kuluttajahintoja selväs-
ti alentavana tekijänä. elintarvikkeiden ja 
palveluiden hinnat ovat puolestaan olleet 
nousussa, tosin nousu on ollut hidastumaan 
päin vuoden 2020 aikana. tämä kuitenkin 
pitää inflaatiota edelleen yllä. talouskasvun 
palautuessa normaaliksi myös kuluttaja-
hintojen odotetaan kääntyvän maltilliseen 
nousuun.

Julkinen talous

Koronaepidemian ja heikon suhdannetilan-
teen vuoksi julkisen talouden alijäämä kas-
voi mittavaksi vuoden 2020 aikana. tulevina 
vuosina talouden odotetaan elpyvän, mutta 
kasvu ei riitä vahvistamaan rahoitusasemaa 
ennalleen ja näin ollen julkinen talous pysyy 
selvästi alijäämäisenä ja taloudessa vallitsee 
rakenteellinen menojen ja tulojen välinen 
epätasapaino. julkinen velka on kasvanut 
nopeasti vuoden 2020 aikana. velkasuhde 
nousi lähes 10 prosenttiyksikköä vajaaseen 
70 prosenttiin. tulevina vuosina velkasuh-
teen kasvun odotetaan hidastuvan, mutta 
vuosikymmenen puoleen väliin mennessä 
sen ennustetaan kuitenkin olevan jo 75 %. 
julkinen velkasuhde on jäämässä huomat-
tavasti korkeammalle tasolle kuin ennen 
koronakriisiä. Kuntatalouden tilanne hel-
pottuu hetkellisesti vuosina 2020 ja 2021 
valtionhallinnon voimakkaiden tukitoimien 
vuoksi. taustalla rasittaa kuitenkin väestön 
ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen 
kasvu. 

Etelä-Savon maakunta

vuoden 2020 syksyllä tehdyn pK-yritysba-
rometrin mukaan epävarmuus etelä-Savon 
yrityksissä on kasvanut, mutta laajaa kon-
kurssiaaltoa ei ole odotettavissa. maakun-
nan yritysten näkymät ovat heikentyneet 
alkuvuodesta, mutta muuhun maahan ver-
rattuna vähemmän. maakunnan yritykset 
myös suhtautuvat tulevaisuuteen luotta-
vaisemmin kuin koko maassa keskimäärin. 
vuoden 2019 alkuun saakka liikevaihdon ke-
hitys on ollut kasvu-uralla, mutta sen jälkeen 
trendi on ollut laskeva. myös henkilöstömää-
rän kehityksessä on jääty koko maan tasos-
ta. Oletettavissa on, että talouden sukellus 
koronakriisin myötä ei ole kuitenkaan ollut 
etelä-Savossa aivan niin syvä kuin muualla 
maassa.

työttömyys alueella oli laskussa ennen ko-
ronapandemiaa. vuoden 2019 lopussa etelä-
Savossa oli 6 655 työtöntä työnhakijaa (10,6 
% työvoimasta), mikä oli 435 vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Koronan vuoksi 

YleInen  
talOuden KehItYS  
vuOnna 2020

Maakunnan yritykset 
myös suhtautuvat 
tulevaisuuteen 
luottavaisemmin 
kuin koko maassa 
keskimäärin. 

KeSKeISIä tunnuSluKuja

2019 2020 2021* 2022* 2023*

Bruttokansantuote, muutos-% 1,1 -3,3 2,5 2 1,4

Kuluttajahintaindeksi, muutos-% 1 0,3 1 1,4 1,6

työllisyysaste, % 72,5 71,5 71,5 72,3 72,8

työttömyysaste, % 6,7 7,8 8 7,6 7,2

*ennuste

Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:85, Taloudellinen katsaus, talvi 2020 
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lomautettujen määrä nousi alkuvuodesta  
rajusti ollen korkeimmillaan noin 3 500  
henkilöä. elokuuhun mennessä määrä  
tasoittui noin 700 henkilöön ollen kuiten-
kin edelleen yli kaksinkertainen normaaliin  
tilanteeseen verrattuna. Yritykset ennakoi-
vat syksyllä koronasta johtuvia tuotannolli-
sia ongelmia, koska mm. liikkumisrajoituk-
set heijastuivat liiketoimintaan ja tavaroiden 
saatavuudessa ja toimituksissa oli vaikeuk-
sia. Kohtaanto-ongelmia esiintyy edelleen 
työmarkkinoilla paljon. työllisyysaste nou-
see, mutta enemmän työikäisen väestön 
vähenemisen vuoksi, kuin työllisten määrän 
lisäyksen seurauksena. 

etelä-Savon väkiluku oli 141 361 henkeä elo-
kuussa 2020. väestö on viime vuosina vä-
hentynyt yli tuhannen hengen vuosivauh-
dilla. maakunta on Suomen ikääntynein ja 
nuorten ikäluokat ovat pieniä. Kausittaiset 
vaihtelut ovat kuitenkin suuria ja esimerkik-
si heinäkuun ajan etelä-Savossa oli hetkel-
lisesti yli 82 000 asukasta enemmän kuin 
virallisessa väestötilastossa. myös korona-
pandemia on lisännyt edelleen tätä vaiku-
tusta, kun vapaa-ajan asunnoilla on oles-
keltu ja työskennelty aiempaa enemmän ja 
pidempiä aikoja. monipaikkainen työnteko 
ja kausiväestö tuovat alueelle elinvoimaa, 
mutta edellyttää myös toimivia palveluita 
kuten tietoliikenne ja logistiikka. maakun-
nan väestö vähenee ns. luonnollisen väes-
tönmuutoksen myötä (kuolleita enemmän 
kuin syntyneitä), mutta yliopiston puuttu-
minen näkyy myös nuorten ikäryhmien 
suurissa poismuuttajamäärissä. maahan-
muutto on ollut maakunnan positiivinen 
indikaattori, tosin merkitykseltään hyvin vä-
häinen. väestön ikärakenne on vinoutunut 
vanhempiin ikäluokkiin päin ja vastaavasti 
työikäisten osuus on keskimääräistä pie-
nempi. tämä seurauksena maakunnassa on 
erittäin korkea huoltosuhde (77,2) ja suunta 
on heikkenemään päin. markkinoiden ja 
ostovoiman supistumisella on vääjäämät-
tömiä vaikutuksia niin julkisten palveluiden 
(sote, koulutus) järjestämiselle kuin yksityis-
ten palvelujen ja kaupan kysynnälle.

Lähde: Etelä-Savon tilannekuva  
(Etelä-Savon ennakoi)

Olennaiset muutokset taloudessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli päättä-
nyt Itä-Savon koulutuskuntayhtymän ta-
voitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1 475  
vuodelle 2020. toteutunut opiskelijavuosi-
määrä oli yhteensä 1 422,5, josta valtionosuu-
della rahoitetussa koulutuksessa 1 369,8 ja 
muulla rahoituksella 52,7 opiskelijavuotta. 
Opiskelijavuosi on koulutuksen aloittamis-
päivämäärän ja lopettamispäivämäärän  
välinen aika, josta vähennetään väliaikai-
sesta keskeyttämisestä johtuvat ajanjaksot 
sekä yhtäjaksoisessa lomassa neljä viikkoa 
ylittävä loma-aika.

vuodelle 2020 varsinaisella suoritepäätöksel-
lä myönnetty valtionosuusrahoitus, 14 694 
254 €, perustui tavoitteelliseen opiskelija-
vuosimäärään, suoritettujen tutkintojen ja 
tutkinnon osien määrään sekä työllistymi-
seen/jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opis-
kelijoilta kerättävään arvO-palautteeseen. 
varainhoitovuotta koskeva rahoitus on lopul-
linen eikä siihen tehdä vuoden aikana tar-
kistuksia. vuoden 2020 aikana OKm myön-
si myös lisäsuoritepäätöksiä, joita haettiin 
erillisten kriteereiden mukaan. näitä olivat 
mm. lisärahoitus opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä lisärahoitus lähihoitaja-
koulutuksen lisäämiseen. myös koronan ai-
heuttamien poikkeusolojen vaikutusten ta-
soittamiseen myönnettiin erillistä rahoitusta.

lisäsuoritepäätösten perusteella myönnet-
ty rahoitus on joiltain osin jo hakuvaihees-
sa ollut käyttöajaltaan yli vuoden pituista 
ja siihen liittyvät kustannukset realisoituvat 
useana tilikautena. tämän vuoksi kirjanpito-
lautakunnalta pyydettiin lausunto ammatil-
lisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksot-
tamisesta. lautakunta antoi lausuntonsa 
3.11.2020 (numero 2008). lausunnon mu-
kaan kirjanpitovelvolliselle myönnetyt avus-
tukset merkitään tuotoiksi sille tilikaudelle, 
jonka aikana kirjanpitovelvollinen on ne lo-
pullisesti saanut. näin ollen myös Itä-Savon 
koulutuskuntayhtymä on kirjannut kaikki 
sille vuonna 2020 myönnetyt suoritepää-
tökset tuloksi ko. kaudelle. tämä osaltaan 
vaikuttaa poikkeuksellisen hyvän tuloksen 
syntymiseen.

toimintatuottojen yhteismäärä oli 19 060 
308 € (2019: 17 729 271 €). toimintatuotot 
lisääntyivät 7,5 %, joka on edellisiä vuosia 
enemmän. lisäys johtuu mm. edellisiä vuo-
sia paremmasta varsinaisesta suoritepää-
töksestä sekä varainhoitovuoden aikana 
saaduista lisäsuoritepäätöksistä.

toimintakulujen yhteismäärä oli 14 575 627 
€ (2019: 15 177 917 €). toimintakulut pieneni-
vät edellisestä vuodesta 4,0 %. henkilöstöku-
lut toteutuivat 5,2 % edellisvuotta suurempi-
na johtuen vuoden aikana tehdyistä uusista 
rekrytoinneista. Kokonaisuutena tavaroiden 
ja palveluiden ostot vähenivät edellisestä 
vuodesta 20,6 %. tähän vaikutti erityisesti 
kevään aikana toteutunut valtakunnallinen 
etäopetusjakso, jolloin huomattava määrä 
muuttuvia kuluja jäi toteutumatta.

vuosikate oli 4 480 331 € (2019: 2 545 684 €). 
vuosikate-% oli 23,5 % (2019: 14,4 %). 

muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 
merkittävä. vaikka opiskelijamäärä jäi hie-
man alle Samiedulle myönnetystä tavoit-
teellisesta opiskelijavuosimäärästä, valtion-
osuutta ei tarvinnut nykyisen lain mukaan 
palauttaa. vuosikatteen paranemiseen vai-
kuttivat ensisijaisesti kokonaistulojen kasvu 
sekä tavara ja palveluostoihin liittyvien kulu-
jen pieneneminen.  lisäksi edellä mainitun 
julkisrahoituksen jaksottamiseen liittyvän 
kirjanpitolautakunnan lausunnon perusteel-
la tehdyt kirjaukset paransivat vuosikatetta.

vuoden 2020 kokonaisinvestoinnit olivat  
yhteensä 492 513 €. tästä rakennusinves-
tointien osuus on 470 106 € ja irtaimisto-
hankintojen osuus 22 407 €.  merkittävin 
vuoden aikana tehty rakennusinvestointi 
kohdistui humanian kampuksen C-osaan, 
jossa uusittiin ilmanvaihtojärjestelmä lait-
teineen. Irtaimistoinvestoinnit olivat talous-
arviovaiheessa suunnattu pääosin uusien 
koulutusten aloittamiseen liittyviin laite ja 
materiaalihankintoihin. Koronatilanne kui-
tenkin viivästytti uusien koulutusten aloit-
tamista, joten myös nämä investoinnit jäivät 
toteutumatta. Kylmäaineasentajakoulu-
tukseen hankittiin alkuvuodesta tarvittavat 
opetuslaitteet. 
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Suunnitelmanmukaisia poistoja kirjattiin  
1 134 824 €. 

tilikauden tulos on 3 345 506 € positiivinen 
ja poistoeron vähennyksen (179 594 €) jäl-
keen kuntayhtymän ylijäämäksi toteutui  
3 525 101 €. maksuvalmius on pysynyt  
hyvänä koko vuoden. Kuntayhtymän  
taseen loppusumma on 21 344 852 €  
(2019: 17 944 985 €). 

Konsernilaskelmat on laadittu yhdistämäl-
lä lukuihin Itä-Savon koulutuskuntayhty-
män 100 % omistaman Sami-palvelut Oy:n 
luvut. tytäryhtiö on aloittanut toimintansa 
1.1.2016. Konsernin vuosikate on 4 455 938 € ja  
konsernitaseen loppusumma 21 407 508 €.

Arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä

ammatillisen koulutuksen reformi eli suuri 
uudistuspaketti astui voimaan vuoden 2018 
alussa. reformikautta on nyt eletty kolme 
vuotta ja pääosin reformilla tavoitellut muu-
tokset on saatettu kokonaan tai osittain 
käytäntöön. joitakin ongelmakohtia on kui-
tenkin havaittu matkan varrella ja niihin on 
opetus- ja kulttuuriministeriön suunnalta 
reagoitu mm. lainsäädännöllisin muutoksin.

Yksi tällainen muutos koski ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen siirtymäsäännös-
tä. alkuperäisen suunnitelman mukaan 
perusrahoituksen osuus olisi pienentynyt 
asteittain vuosien 2019-2022 aikana ja vas-
taavasti suoritus- ja vaikuttavuusrahoituk-
sen osuus kasvanut. rahoitusjärjestelmän 
siirtymäsäännös yhdessä muiden rahoitus-
ta koskevien muutosten kanssa aiheutti kui-
tenkin koulutuksen järjestäjille merkittäviä 
ennakoinnin ja jatkuvuuden suunnittelun 
haasteita ja niinpä OKm päätti jäädyttää ra-
hoitusmallin toistaiseksi vuoden 2020 mu-
kaisiin prosentteihin. tämä tarkoittaa sitä, 
että koulutuksen järjestäjän perusrahoituk-
sena saama osuus ei putoa niin merkittä-
västi kuin alun perin oli suunniteltu. muutos 
parantaa rahoituksen ennakoitavuutta ja 
mahdollistaa koulutuksen järjestäjille työ-
rauhan sopeuttaa toimintaansa muihin  
reformin mukanaan tuomiin muutoksiin.

toinen rahoitukseen vaikuttava muutos 
tehtiin OKm:n taholta syksyllä, kun ensim-
mäistä kertaa tarkasteltiin järjestämisluvan 
mukaisia vähimmäisopiskelijavuosimääriä. 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän järjestä-
misluvassa oleva vähimmäisopiskelijavuo-
simäärä on aiemmin ollut 1361. tarkistus 
tehtiin laskennallisin perustein tarkastele-
malla kahden edellisen vuoden opiskelija-
vuosien toteumia. Samiedun toteutuneet 
opiskelijavuodet alittivat vähimmäismää-
rän toisena tarkasteluvuonna ja vastaavasti 
ylittivät toisena. Keskimääräisesti lasket-
tuna opiskelijavuodet kuitenkin alittivat 
järjestämisluvan vähimmäismäärän, joten 
Samiedun järjestämisluvan vähimmäis-
opiskelijavuosimäärää tarkastettiin 1335 
opv:een. OKm on myös ilmoittanut, että 
vastaavaa tarkastelua tullaan tekemään 
jatkossa säännöllisesti. muutoksella ei ole 
välittömiä vaikutuksia Samiedun saamaan 
rahoitukseen, mutta pidemmällä aikavälillä 
on tärkeää saavuttaa ministeriön asetta-
mat tavoitteet.

tulevina vuosina jatkuu varmasti trendi, joka 
on ollut vallalla jo menneenä vuonna, jossa 
yhä enenevässä määrin OKm jättää jaka-
matta rahoitusta varsinaisella suoritepää-
töksellä ja varaa sitä jaettavaksi varainhoi-
tovuoden aikana erilaisin kohdennuksin ja 
myöhemmin ilmoitettavin kriteerein. Koska 
summat ja kriteerit eivät ole koulutusten jär-
jestäjien tiedossa etukäteen, luo tämä suu-
ren epävarmuuden rahoituksen saannista. 
tämän vuoksi esimerkiksi talousarvion teke-
minen on merkittävästi vaikeutunut aiem-
paan verrattuna ja vaihtelut rahoituksessa 
voivat olla huomattavia varainhoitovuosien 
välillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Samiedulle 
myöntämä rahoitus on kokonaisuudessaan 
kasvanut reformin voimaan astumisen jäl-
keen. erityisesti varainhoitovuoden 2020 
aikana järjestetyt rahoitushaut tuottivat 
tulosta ja niistä Samiedu sai kohdennet-
tua rahoitusta mm. opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä lähihoitajakoulutuk-
sen lisäämiseen. Kirjanpitolautakunnan 
antaman lausunnon perusteella tällainen 
lisärahoitus on kirjattava kokonaisuudes-

saan tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana 
sen saamisen oikeus on syntynyt, vaikka 
kulut näistä kohdennuksista toteutuvat 
vasta tulevina vuosina. tämän vuoksi tili-
kausikohtaiset erot toimintatuotoissa sekä 
toimintakatteessa voivat olla hyvinkin suu-
ria ja vertailu eri tilikausien välillä hankaloi-
tuu. toimintakulut ovat säilyneet ennallaan 
ja koronavuoden aikana tapahtuneesta 
etäopetusjaksosta johtuen jopa vähän las-
keneet. näiden seikkojen yhteisvaikutuk-
sesta Samiedun talous on jo toista vuotta 
peräkkäin ennätyksellisen hyvällä tasolla. 
tulevaisuuden epävarmuudesta huolimat-
ta, tämä antaa erinomaiset mahdollisuu-
det kehittää ja viedä eteenpäin toimintaa 
jatkossakin kohti parempaa ja nykyaikai-
sempaa ammatillista koulutusta.

Henkilöstö   

henkilöstön määrä 31.12.2020  
talousarvio toteuma poikkeama 
175 178  +3

Kuntayhtymän henkilöstön määrä vuoden 
lopussa oli 178 henkilöä (vuonna 2019: 176 
ja vuonna 2018: 167). henkilöstön määrä 
on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan 
lukuun verrattuna kahdella henkilöllä. uu-
sia henkilöitä on palkattu runsaasti erityi-
sesti loppuvuoden aikana, mutta samaan 
aikaan myös mm. eläköitymisistä johtuvia 
poislähtemisiä on tapahtunut useita vuo-
den aikana. rekrytoinneista noin 75 % on 
kohdistunut opetus- ja ohjaushenkilöstöön 
ja loppuosa tukipalveluihin. tukipalveluihin 
luetaan niin ikään hankkeiden henkilöstö,  
joka osallistuu osittain myös opetus- ja  
ohjaustehtäviin.

henkilötyövuosien määrä vuonna 2020 oli 
164,4 henkilötyövuotta. 

henkilöstökulujen kokonaissumma vuonna  
2020 oli 9 847 663 € eli 67,6 % toiminta-
kuluista (henkilöstökulut vuonna 2019:  
9 364 292 € ja vuonna 2018: 9 775 637 €). 
henkilöstökulujen kokonaismäärä ja suhde 
toimintakuluihin on noussut jonkin verran 
edellisvuodesta johtuen henkilöstömäärän 
lisääntymisestä ja uusista rekrytoinneista. 
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Riskeistä yleensä

Yhtymävaltuuston hyväksymässä sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa 
kuvataan riskien luonnetta seuraavasti:

• riskillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka 
toteutuessaan voisi vaarantaa koulutus-
toiminnan laadukasta toteutumista, stra-
tegisten tavoitteiden saavuttamista sekä 
uudistusten, taloudellisen aseman ja hyvän 
hallintotavan toteutumista

• riski voi aiheuttaa vahinkoa, menetyksiä ja 
resurssien tuhlausta sekä vaikuttaa negatii-
visesti imagoon, opiskelijoihin, henkilöstöön 
ja muihin sidosryhmiin

• riski voi olla myös mahdollisuus, joka on 
jäänyt hyödyntämättä. mahdollisuudella 
tarkoitetaan vahvuuksien sekä strategisten, 
toiminnallisten ja taloudellisten tekijöiden 
aktiivista hyödyntämistä johtamisessa, pää-
töksenteossa, toiminnan kehittämisessä 
sekä yhteistyössä kumppanien kanssa.

• riskit voivat siis olla sisäisiä ja ulkoisia.

Opiskelijamäärät tulevaisuudessa 
Savonlinnan seudulla

ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan 
perinteisen yhteishaun kautta perusasteen 
jälkeen tai sitten reformiaikakaudella pää-
hakeutumisväyläksi muodostuneen jatku-
van haun kautta. vuonna 2020 yhteishaun 
kautta Samieduun hakeutui 185 opiskelijaa 
ja jatkuvan haun kautta noin 900 opiske-
lijaa. lisäksi hakeutumiskanavana toimii  
oppisopimuskoulutus.

Samiedussa opiskelijamäärä on jatkuvan 
seurannan kohteena. jäsenkuntien alu-
eelta peruskouluista valmistuu vuosittain 
noin 350 nuorta henkilöä (luvussa ei Kitee). 
puolet heistä valitsee lukion, puolet amma-
tillisen koulutuksen. ”vuosisaanti” on siis 
noin 180 opiskelijaa Samieduun. viimeisten 
ennusteiden mukaan Savonlinnan perus-
asteen oppilasmäärät ovat ripeässä las-
kussa, on siis oletettavaa, että yhteishaun 
kautta Samieduun tulevien opiskelijoiden 

määrä laskee. Oppivelvollisuuden nousu 18 
ikävuoteen elokuusta 2021 alkaen kompen-
soi hieman tuota taantumaa, mutta laajen-
tunut oppivelvollisuus tuonee 10-20 uutta 
opiskelijaa vuosittain Samieduun. maksuton 
toinen aste on suurempi haaste käytännös-
sä toteuttaa eri tutkinnoissa.

vuonna 2020 keskimääräinen opiskelija-
määrä oli Samiedussa noin 1600 opiske-
lijaa, mitä voidaan pitää torjuntavoittona 
vallitsevassa tilanteessa. verkkopohjaisissa 
koulutus toteutuksissa oli reilut 400 opiskeli-
jaa, joista suurimmaksi yksittäiseksi ryhmäk-
si nousi metsätalousalan ammatti tutkinnon 
(myr) opiskelijat noin 180 henkilön volyymil-
laan. Ilmiö on hyvä, mutta samalla varsin 
riskialtis, milloin koulutuksen mielenkiinto 
ja potentiaali laskee ja onko uusia maan-
tieteellisiä alueita löydettävissä tälle koulu-
tukselle? 

huomioitavaa on myös, että opiskelijat eivät 
enää opiskele Samiedussa tai muuallakaan 
ammatillisessa koulutuksessa vuosikausia 
(2-3 vuotta), vaan he hankkivat tarvitse-
mansa osaamisen ja siirtyvät seuraavaan 
vaiheeseen elämässään. Olemme tulleet 
eräällä tavalla ”läpikulkuoppilaitokseksi”;  
Samieduun tullaan, milloin opiskelijalle  
sopii, opiskelija poistuu, milloin haluaa. 
tämä näkyy tutkinnon osien merkittävänä 
määränä, vuonna 2020 opiskelijat suorittivat 
tutkinnon osia lähes 5000 kpl. jatkossa opis-
kelijat suorittavat opintojaksoja ja saavat 
puuttuvan osaamisen jopa niinkin lyhyissä 
kouluttautumisjaksoissa.

Koulutusten ja koulutustuotteiden 
ajantasaisuus

markkinointiin ja viestintään on panostet-
tu ja opiskelijoita on saatu eri koulutuksiin 
koko ajan. mutta mistä viestitään? mitkä 
ovat ne vetovoimaiset koulutustuotteet, 
joita tullaan opiskelemaan kaukaakin? tar-
vitseeko Savonlinnaan tulla koulutusta saa-
maan, aikuisemmat henkilöt opiskelevat 
erityisesti työn ohessa, ajasta ja paikasta riip-
pumattomasti.

Samiedussa on tarjolla koulutuksia perus-

tutkintoina, ammattitutkintoina sekä eri-
koisammattitutkintoina. erityisesti perus-
tutkintoja on kattavasti tarjolla ja nykyinen 
järjestämislupa mahdollistaa vain rajallisen 
ammatti- ja erikoisammattitutkintotarjon-
nan. Samiedu onkin hakenut yhtymähalli-
tuksen päätöksellä laajennusta nykyiseen 
järjestämislupaansa 13 uuden tutkinnon ja 
kuuden englanninkielisen tutkinnon verran. 
Samiedu on valmis luopumaan kuudesta 
tutkinnosta alueellisen kysynnän puuttuessa.

Onko nykyinen koulutustarjonta ajan tasal-
la, järjestetäänkö koulutusta ajanmukaisel-
la tavalla? monissa tutkinnoissa koulutusta 
järjestetään nuorisopainotteisesti, ikään 
kuin peruskoululaiset olisivat jatkossakin se 
pääjoukko tutkinto-opiskelijoina. näin var-
masti onkin juuri nyt joillakin aloilla, mutta 
jo lähitulevaisuus näyttää toiselta. Onko 
Samiedun tapa toteuttaa koulutuksia veto-
voimaista ja saavutettavissa jäsenkuntien 
ulkopuoleltakin?

Ammatillisen koulutuksen reformi 
käytännössä

ammatillisen koulutuksen reformi on ol-
lut yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä 
uudistettiin ammatillisen koulutuksen 
rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, 
tutkinto järjestelmää ja järjestäjärakenteita. 
lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdis-
tettiin 1.1.2018 alkaen uudeksi laiksi, jossa 
keskeisenä lähtökohtana on osaamisperus-
teisuus ja asiakaslähtöisyys. lisäksi lisätään 
työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöl-
lisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä.

hallituksen linjauksen mukaan ammatillista 
koulutusta on ollut välttämätöntä uudistaa, 
koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan 
uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa.  
uudistumista on edellyttänyt myös se, että 
koulutukseen on käytettävissä aiempaa vä-
hemmän rahaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKm) oh-
jeistaa lähtemään pois luokkahuoneista, 
menemään työpaikoille ja simulaattoreihin 
osaamista saamaan. työelämäyhteistyötä 
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on kehitettävä ja Samiedun koulutusten on 
oltava osa seutukunnan yritysten toimintaa 
arkipäivänkin tasolla. Oman oppilaitoksen 
sisällä jää moni työelämätaito hankkimatta, 
vaikka ehkä substanssiosaamista ja käden 
taitoa olisikin saatu kerrytettyä. Onko Sami-
edun koulutus riittävän työelämälähtöistä?

Henkilöstö muutoksessa ja 
ikääntymisen vaikutukset arkeen

vuoden 2020 henkilöstöraportin mukaan 
Samiedun henkilöstön keski-ikä oli 51,2 
vuotta, joka on kunta-alan tapaan kohtuul-
lisen korkea. Keski-ikä on noussut tasaisesti 
viime vuosien aikana, kuitenkin ihan vii-
meisimmän vuoden aikana nousu on saa-
tu tasaantumaan. Korkeahko keski-ikä tuo 
kuitenkin haasteita tulevina vuosina löytää 
riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa paik-
kaamaan luonnollista poistumaa.

Kevan eläköitymisennusteen (kolmannes 10 
vuodessa) mukaan erityisesti vuosikymme-
nen keskivaiheilla eläkkeelle jäävien työn-
tekijöiden määrä on suurta. Kun samaan  

aikaan paikkakunnan väestöennuste näyt-
tää laskevaa ja paikkakunta kuuluu muutto-
tappiollisiin, osaavan työvoiman saamiseksi 
panostuksia täytyy lisätä paikkakunnan 
ulko puolelle. työnantajakuvan paranemi-
nen helpottaa tilannetta, mutta edelleen 
tähän on panostettava ja pidettävä huolta, 
että Samiedu nähdään tulevaisuudessakin 
houkuttelevana työnantajana.

työntekeminen on muutoksessa, asiakkai-
den tarpeet ovat muuttuneet. Olemmeko 
me Samiedussa muuttuneet ja kehittyneet, 
ymmärrämmekö oman työmme oikein? 
mikä on se osaamisvaatimus, mitä opiske-
lijat, työelämä ja muut sidosryhmät meiltä 
vaativat? Olemmeko huomioineet opis-
kelijaprofiilissa tapahtuneet muutokset ja 
suunnanneet palveluitamme oikein?

tässä tilanteessa työhyvinvointi ja työssä-
jaksaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä. 
esimiesten ja kollegojen, koko organisaation 
tulee olla koko ajan tietoisia ja tehdä kaik-
kensa tukeakseen työssäjaksamista. esimie-
het ovat keskeisessä roolissa, heidän osaa-

misensa on tärkeä osa kokonaisuutta. myös 
ikääntynyt henkilöstö edellyttää erilaista 
johtamisotetta kuin ehkä tasapainoisem-
min iällisesti rakentunut organisaatio. vaa-
rantuuko toimintaympäristön muutoksen 
edellyttämä oman toiminnan muutos? 
pärjäämmekö ammatillisen koulutuksen 
kilpailutilanteessa, kun toiminta ei olekaan 
enää kenelläkään pelkästään paikallista?

Työntekeminen 
on muutoksessa, 
asiakkaiden tarpeet 
ovat muuttuneet. 
Olemmeko me 
Samiedussa 
muuttuneet 
ja kehittyneet, 
ymmärrämmekö 
oman työmme oikein? 
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Kiinteistöt ja toimitilat, 
oppimisympäristöt

Kiinteistöt ja toimitilat muodostavat  
kolmentyyppisiä riskejä: 
1.  kiinteistöjen tekninen kunto  
 (peruskorjaus ja investoinnit), 
2.  kiinteistöjen määrä (käyttöaste ja  
 kustannukset) ja 
3.  toimitilojen vastaavuus työelämän ja  
 opetuksen tarpeisiin (oppimisympäristö 
 jen ”pedagoginen layout”).

Suuri kysymys on myös mihin kampuk-
sia tarvitaan? reformi siirtää oppimista 
työpaikoille, voisivatko työelämä ja sen 
henkilö kunta muuttaa Samiedun kam-
puksille? nykylaajuudessaan kampuk-
set ovat vain muutamia tunteja päivässä 
käytössä, suurin osa tiloista ei laisinkaan. 
rakennukset ovat jatkuvasti kunnostuk-
sen kohteena, mutta silti niiden kunto ja 
käytettävyys oppimiseen on yhä haasteel-
lisempaa.

Samiedu omistaa omat toimitilansa. miten 
niitä on mahdollista kehittää ja ottaa laa-
jemmin käyttöön koko Savonlinnan seudun 
parhaaksi ja hyödyksi? toimenpiteitä on 
tehty ja kustannustasoa saatu laskettua, riit-
tääkö tämä kehitys?

Savonlinnan henkinen ilmapiiri, 
kehittämismyönteisyys

nykyisin Savonlinnassa ja seutukunnalla  
toimivista koulutuksen järjestäjistä  
Samiedu on suurin reilulla 1600 tutkin-
to-opiskelijallaan. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Xamk on toinen 
merkittävä toimija alueella reilulla 900 
opiskelijallaan ja laajalla tKI-toiminnal-
laan. Xamk sai merkittäviä uusia aloitus-
paikkoja Savonlinnaan, nämä tutkinnot 
ovat osoittautuneet vetovoimaisiksi ja 
niiden toivotaan säilyvän Savonlinnassa 
myös neljän vuoden erityisrahoituksen 
jälkeenkin. poliittisen ilmapiirin tulisi tu-
kea ja kannustaa eri toimijoita kehitty-
mään nimenomaan Savonlinnassa. Onko 
Savonlinna oikea paikka kehittyä, tehdä 
investointeja?

Taloudelliset riskit

Samiedun taloudellinen kehitys on ollut 
erittäin positiivinen viimeisimmät vuodet  
(reformiaikakausi) ja tästä kehityksestä ker-
too myös kaksi vuotta peräkkäin tehty en-
nätyksellisen hyvä tulos. reformin myötä  
ammatillisen koulutuksen rahoitus on kui-
tenkin muuttunut ja muuttuu edelleen. 
ennen rahoitus jaettiin kokonaisuudessaan 
varsinaisella suoritepäätöksellä, joten kou-
lutuksen järjestäjät tiesivät tarkkaan, millai-
nen summa heillä oli käytettävissä varain-
hoitovuoden aikana. nyt ”potista” jätetään 
jakamatta yhä suurempi osuus ja se koh-
dennetaan vasta varainhoitovuoden aikana 
erilaisiin myöhemmin määriteltyihin tarpei-
siin. tämän rahoitusosuuden saatavuuteen 
kohdistuu suuri epävarmuus.

OKm on myös tehnyt tai ilmoittanut te-
kevänsä muutoksia rahoitusasetukseen 
tulevien vuosien aikana. Opiskelijavuosien 
laskennan perusteita sekä tutkintojen kus-
tannuskoreja tullaan muuttamaan mah-
dollisesti jo kuluvan vuoden aikana. näiden 
muutosten kustannusvaikutusta on vaikea 
arvioida etukäteen nykyisessä rahoitusmaa-
ilmassa, jossa kaikkia koulutuksen järjestäjiä 
vertaillaan keskenään, koska muutoksien vai-
kutusten suuruuteen ei vaikuta pelkästään 
omassa ympäristössä tapahtuvat muutok-
set, vaan kaikkien koulutuksen järjestäjien 
muutokset suhteessa omaan toimintaan.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Syksyllä 2021 voimaan astuva laki oppivel-
vollisuuden laajentamisesta tuo eri vaiheis-
sa koulutuksen järjestäjille lisävastuita mm. 
opiskelijan ohjaukseen ja koulutuksen mak-
suttomuuteen liittyen. Kuten kaikissa uusis-
sa lakiteksteissä, niin tässäkin monet asiat 
ovat vielä avoinna ja tulevat kaipaamaan 
täsmennyksiä. näitä täsmennyksiä saadaan 
mahdollisesti vasta käytännön ja laintulkin-
nan kautta.

Oppivelvollisuuden uudistukseen liittyy se, 
että opinto-ohjausta tulee vahvistaa perus-
opetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä amma-
tillisessa koulutuksessa. lisäksi koulutuksen 

tulee olla kokonaisuudessaan maksutonta 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskeli-
joille. lainvalmistelun yhteydessä on luvattu, 
että oppivelvollisuuden laajentamiseen liitty-
vät lisääntyvät kustannukset tullaan korvaa-
maan täysimääräisinä koulutuksen järjestäjil-
le. lisääntyvistä kustannuksista ei kuitenkaan 
olla pystytty tekemään luotettavia laskelmia ja 
laissa ei ole avattu sitä, miten ja missä määrin 
esim. lisääntyvästä ohjausvelvoitteesta koitu-
vat kustannukset tullaan korvaamaan koulu-
tusten järjestäjille. riskinä uuden lain voimaan 
tulossa on se, että tulkinnat eri koulutuksen 
järjestäjien kesken vaihtelevat suuresti ja kus-
tannuksista ainakin osa jää korvaamatta kou-
lutuksen järjestäjille.

Koronaepidemia ja sen 
pitkittyminen

Korona ei poistu rokotteen myötä, vaan 
epidemian satoa korjataan vielä vuosia, toi-
vottavasti ei vuosikymmeniä. Koronan yh-
teiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset 
vaikutukset ilmenevät vasta keskipitkällä ai-
kavälillä. toki voimme nähdä jo nyt välittömiä 
vaikutuksia opiskelijoiden opiskeluun, kes-
keyttämisasteeseen, tutkintomääriin ja opis-
kelijavuosikertymiin jne. liittyen. Opiskelijat 
ovat uupuneet, samoin henkilökunta ei var-
masti jaksa loputtomiin pitää taistelutahtoa 
ja jaksamista yllä. työnantaja voi tehdä osan-
sa erilaisilla työ- ja muilla järjestelyillä, mutta 
lopulta yksilön oma itsensä johtaminen ja 
oman työkuntonsa ylläpitäminen ratkaisee. 
Opiskelijoidenkaan kohdalla yhteiskunta, 
oppilaitos tai opettajat ja ohjaajat eivät voi lo-
pulta vastata opintomenestyksestä. tulevat 
vuodet näyttävät, minkälaista koronasatoa 
me niitämme yksilöinä ja yhteisön jäseninä.

Syksyllä 2021 
voimaan astuva laki 
oppivelvollisuuden 
laajentamisesta tuo eri 
vaiheissa koulutuksen 
järjestäjille 
lisävastuita.
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SelOnteKO SISäISen  
valvOnnan ja rISKIen- 
hallInnan järjeStämISeStä

Kuvaus sisäisen valvonnan 
järjestämisestä  

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 
27.5.2014 hyväksynyt koulutuskuntayhty-
män sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet. Sen mukaan sisäisen valvonnan 
tavoitteena on varmistaa, että Itä-Savon 
koulutuskuntayhtymälle asetetut tavoitteet 
saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. 
Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johta-
mista, ohjaamista ja operatiivista toimintaa.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinto-
säännön 77 §:n mukaisesti yhtymähallitus 
vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä:

• hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskien- 
 hallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat

•  valvoo, että sisäinen valvonta ja riskien- 
 hallinta toimeenpannaan ohjeistuksen  
 mukaisesti ja tuloksellisesti

•  antaa toimintakertomuksessa tiedot  
 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan  
 järjestämisestä ja keskeisistä johto-  
 päätöksistä sekä selvityksen konserni- 
 valvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä  
 ja epävarmuustekijöistä

Yhtymähallitus on kokouksessaan 29.6.2017 
hyväksynyt Sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteet ja ohje löyty-
vät ImS-tOla- laadunhallintajärjestelmän  
dokumentit osiosta.  Kuntayhtymässä ei ole 
järjestetty sisäistä tarkastusta omaksi erilli-
seksi tehtäväksi.   

laatutyön viitekehyksenä toimii BSC-tavoi-
tekortit sekä jatkuvan laadunparantamisen 
(pdSa) työkäytännöt. Samiedun laadun-
hallinta perustuu jatkuvaan prosessien 
toimivuuden määrälliseen ja laadulliseen 
tulosten ja vaikutusten arviointiin. määräl-
listä arviointia ohjaavat Samiedun talous-
arvion sitovat määrälliset tavoitteet sekä 
näiden trendi- ja vertaistieto. laadullista 
arviointia ohjaavat Samiedun talousarvion 
toiminnalliset tavoitteet, opiskelijapalaute, 

asiakas palaute, henkilöstöpalaute sekä näi-
den trendi- ja vertaistiedot. laadunhallinta 
toteutuu prosessien hallinnan kautta, joihin 
kytkeytyy koko organisaatio. Samiedun pro-
sessit on laadittu ImS-ohjelmiston alustalle 
(Integrated management System).  laadun-
hallinnan menettelyt on jäsennetty ja kuvat-
tu kaikkien viiden johtamisen pääprosessin 
(koulutus, henkilöstö, kehittäminen, hallinto 
ja talous) mukaisesti. prosessikuvaukset on 
jäsennetty laadun jatkuvan parantamisen 
kehän mukaisesti suunnittelun, toteutuk-
sen, arvioinnin ja parantamisen osioihin. 
Keskeisimmät prosessikuvaukset ja niihin 
liittyvät ohjeet on dokumentoitu ja uusia 
prosessikuvauksia tehdään tarvittaessa. 
prosessien toimivuutta arvioidaan reaali-
aikaisen tiedonhallinnan avulla. toiminnan 
raportoinnissa on vakiintuneet käytännöt, 
jotka kytkeytyvät talouden hallintaan ja ar-
viointiin. tavoitteiden toteutumista tuetaan 
kehittämishankkeiden sekä sidosryhmä-
yhteistyön avulla.  

Sisäisen valvonnan toteuttaminen 
ja arviointi

toiminnalliset tavoitteet on kirjattu talous-
arvion laatu- ja tuloskorttiin. tilivelvolliset 
/ toimiala- ja palvelujohtaja raportoivat  
vastuualueensa toiminnan ja talouden  
toteutumisesta välitilinpäätösten 30.4. ja  
31.8. yhtey dessä.  lisäksi tilivelvolliset / vas-
tuuhenkilöt raportoivat sisäisen valvonnan 

toteutumisesta 30.9. tilanteesta, kun suurin 
osa vuodesta on kulunut. tällöin mahdolli-
set korvaavat toimenpiteet saadaan käytän-
töön hyvissä ajoin ennen seuraavaa vuotta. 

talouden seurannan tehostamista ja sen 
laadun parantamista varten kuntayhty-
mässä otettiin käyttöön uusi budjetointi- ja  
talouden seurantaohjelmisto (accuna). 
tiedot tuotoista ja kuluista päivittyvät kir-
janpitoon tehtyjen kirjausten mukaisesti 
joka yö. näin jokainen esimies pystyy re-
aaliaikaisesta seuraamaan vastuualueensa 
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 
lisäksi kaikille vastuualueen esimiehille 
lähetetään automaattisesti raportit oman 
vastuualueen talouden toteutumisesta 
kuukausittain.

tavoitteiden reaaliaikaista toteutumisen 
seurantaa on edelleen kehitetty vuoden 
2020 aikana. dW-tuloskortin avulla voidaan 
seurata reaaliaikaisesti mm. opiskelijavuo-
siin ja tutkintoihin liittyviä määriä, laadullisia 
palautetietoja sekä henkilöstön ja talou-
den mittareita. vuoden 2019 alusta lähtien 
myös toiminnalliset tavoitteet on kirjattu 
tuloskorttiin ja niiden toteumaraportointia 
seurataan välitilinpäätöksien yhteydessä. 
tuloskortin mittareita päivitetään tarpeen 
mukaan vastaamaan mm. opetus- ja kult-
tuuriministeriön tekemiä muutoksia rahoi-
tuksen mittareissa.

Opettajien siirryttyä vuosityöaikaan vuoden 
2019 alussa, haasteeksi muodostui työajan 
seurannan toteuttaminen. tätä työtä hel-
pottamaan hankittiin ohjelmisto (taIKa), 
jonka avulla sekä opettajat, tiimipäälliköt, 
että toimialajohto pystyvät seuraamaan 
toteutunutta työaikaa ja reagoimaan jo 
varhaisessa vaiheessa mahdollisiin työajan 
ylityksiin tai alituksiin korjaamalla työaika-
suunnitelmia. vuonna 2020 opettajien työ-
ajat toteutuivat suunnitellusti ja ylitunteja 
maksettiin vain harkittujen ja etukäteen 
suunniteltujen tarpeiden osalta.

vuoden 2020 aikana taloushallinnon toi-
mesta suoritettiin kerran pääkassan sekä 
humanian ja paviljongin alakassojen tar-
kastukset.  tarkastuksissa ei löytynyt huo-

Talouden seurannan 
tehostamista 
ja sen laadun 
parantamista varten 
kuntayhtymässä 
otettiin käyttöön 
uusi budjetointi- 
ja talouden 
seurantaohjelmisto 
(Accuna).
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SelOnteKO SISäISen  
valvOnnan ja rISKIen- 
hallInnan järjeStämISeStä

mautettavaa.  Kassantarkastusten yhtey-
dessä on käyty läpi myös kassapisteiden 
toimintaympäristöjä ja tarvittaessa esille 
tulleita kehittämiskohteita on viety eteen-
päin esimiehille.

Ostolaskujen/tositteiden tarkastaja- ja hy-
väksyjäluettelot on päivitetty vastaamaan 
voimaan tulleita uusia vastuualueita. myös 
päivitetty laskujen hyväksyjien lista on hy-
väksytty yhtymähallituksen kokoukses-
sa 16.12.2020. toimialajohtajat hyväksyvät 
kaikki vastuualueidensa laskut. tarkastaji-
na toimivat pääsääntöisesti tiimipäälliköt. 
ajan tasaiset luettelot säilytetään talous-
hallinnossa ja ostolaskuohjelman pääkäyt-
täjällä sähköisinä. uudet henkilöt on pe-
rehdytetty järjestelmän käyttöön ja kaikille 
käyttäjille on jaettu tarkentavia ohjeita oh-
jelman käytöstä.

Toiminnan ja talouden raportointi

tilivelvollisten laatimissa sisäisen valvonnan 
raporteissa ajankohdasta 30.9.2020 nousi 
esiin mm. seuraavia seikkoja:

Yhtymäpalvelujen osaamisalojen talous on 
kehittynyt linjassa talousarvion tavoitteiden 
kanssa. henkilöstömäärä on kokonaisuu-
dessaan noussut johtuen lähinnä hanke-
toiminnan lisääntyneestä määrästä. hanke-
salkkua on edelleen tavoitteena kasvattaa 
merkittävästi. tämä on jo osin toteutunut ja 
hankesalkun arvo oli vuoden 2020 lopussa 
noin 4,6 milj.€. Koronan vuoksi osa haussa 
olevien hankkeiden päätöksistä siirtyi vuo-
delle 2021. 

Koulutuspalvelujen osalta talouden to-
teutuminen on onnistunut erittäin hyvin. 
henkilöstömäärä on ollut jonkin verran 
talousarviota suurempi. Opetus- ja kult-

tuuriministeriön myöntämä lisä-
määräraha opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen on mahdollis-
tanut sen, että koulutuksia ke-
hittämään on pystytty palk-
kaamaan lisäresurssia. lisäksi 
koronan aiheuttamien poik-
keusolojen vaikutusten mini-
moimiseen ollaan panostettu 
palkkaamalla erilaisilla rooleil-
la olevia ohjauksen henkilöitä. 
vaikka talouden osalta toteu-
ma oli erittäin onnistunut, niin 
muilta osin opiskelijavuosikerty-
mässä sekä suoritettujen tutkinto-
jen määrässä näkyi jonkin verran koro-
nan negatiivinen vaikutus.

Sosiaali- ja terveysala on kärsinyt viime 
vuosina vetovoiman puutteesta. etenkin 
lähihoitajakoulutuksen kehittämiseen, sen 
markkinointiin ja uusien koulutusavausten 
suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomi-
ota. myös tähän tarkoitukseen opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi erityistä lisä-
määrärahaa.

Omaisuuden hankinnan, 
luovutuksen ja hoidon valvonta 

hankintaprosessien kuvaukset, kunta-
yhtymän hankintaohje ja hankintalomak-
keet löytyvät ImS-tOlasta taloushallinnon 
osa-alueelta.  hankintaohje on päivitetty 
muuttuneen toimintaprosessin (Cloudia-
kilpailutusprosessin käyttöönotto) ja uuden 
organisaation vastuualueiden mukaisesti. 
lisäksi hankintaohjeeseen on tehty eu:n 
tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä 
lisäyksiä. Yhtymähallitus on hyväksynyt han-
kintaohjeen 29.1.2020. hankinnat on tehty 
noudattaen hankintalakia ja hankintaoh-
jetta. hankintojen osalta voidaan todeta, 
että sisäinen valvonta on ollut riittävää, sillä  
hankintapäätöksiin liittyen vuoden 2020  
aikana ei tehty yhtään oikaisuvaatimusta 
eikä valitusta markkinaoikeuteen.

hankintaohjeen sisältöä on kuitenkin tar-
peen päivittää ja käsitellä säännöllisin 
väliajoin henkilöstön yhteisissä koulutus-
tilaisuuksissa.

K u n -
t a y h t y -

män liikkuva 
kalusto (autot, perä-

kärryt, työkoneet jne.) on luetteloitu ja sitä 
tarkastellaan säännöllisesti ja sovitaan myy-
tävän/poistettavan kaluston toimenpiteistä. 
hallintosäännön mukaisesti myytävä kalus-
to asetetaan myyntiin julkista myyntikana-
vaa hyödyntäen, viime vuosina käytössä on 
ollut julkisten toimijoiden suurin myyntika-
nava Kiertonet.fi. ajoneuvokalustoon han-
kittiin alkuvuoden aikana seurantalaitteet, 
joiden avulla pystytään tarkastelemaan 
mm. kaluston käyttöasteita. tämä mah-
dollistaa paremman tarkastelun kaluston  
todellisesta tarpeesta ja määrästä.

Kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu 
vakuuttamispolitiikan periaatteiden mukai-
sesti. vaaratilanteiden varalta rakennukset 
ja alueet on varustettu mahdollisuuksien 
mukaan sähköisin portein, valvontakame-
roin sekä kulunvalvontalaittein. valvonta-
kameroitten palvelimet ja ohjelmisto on 
uusittu vuonna 2018. vakuuttamisriskit ar-
vioidaan vuosittain vakuutusyhtiön kanssa 
käytävissä vuosineuvotteluissa. 

Muut ei-taloudelliset asiat

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahva 
koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaava 
periaate. toiminnassa ei ole tunnistettu  
ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä.

Korruption ja lahjonnan torjumiseksi nou-
datetaan esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 
hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista 

Yhtymäpalvelujen 
osaamisalojen 
talous on kehittynyt 
linjassa talousarvion 
tavoitteiden kanssa. 
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hankinnoista. luottamushenkilöt ovat teh-
neet tarvittavat sidonnaisuusilmoitukset. 
toiminnassa ei ole tunnistettu korruptioon 
tai lahjontaan liittyviä riskejä.

Riskienhallinnan järjestäminen

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinto - 
 säännössä, luvussa 10 riskienhallinnan 
järjestäminen on vastuutettu yhtymä-
hallitukselle, viranhaltijoille, esimiehille 
ja konsernijohdolle. Kuntayhtymän joh-
taja, toimialajohtajat, palvelujohtaja sekä 
talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja  
markkinointi- ja viestintäpäällikkö vastaa-
vat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta  
tulosalueellaan. 

lisäksi ko. henkilöt ohjeistavat alaisiaan 
vastuu alueita sekä raportoivat yhtymä-
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
vuonna 2020 sovittiin otettavaksi soveltu-
vin osin käyttöön Kuntaliiton malli riskien  
kartoituksesta. uuden mallin mukainen  
riskikartoitus toteutetaan vuoden 2021  
aikana.

Sopimustoiminta

Sopimusten hallinta on ollut pääosin ajan-
tasaista ja asiantuntevaa. Sopimukset arkis-
toidaan sähköisesti dynasty-järjestelmän 
sopimukset-osioon, josta mm. laskutuk-
seen tarvittavat tiedot ovat nopeasti käyt-
töön otettavissa. Sopimuksen allekirjoitta-
ja vastaa siitä, että sopimus on arkistoitu 
asian mukaisesti. myös sopimukseen liitty-
vät myöhemmät dokumentit kuten esim.  
hinnankorotusilmoitukset tulee arkistoida 
alkuperäisen sopimuksen yhteyteen.

leasing-sopimuksista pidetään luetteloa 
taloushallinto-osastolla, jossa seurataan  
sopimusten päättymisajankohtia ja  
informoidaan vastuuhenkilöitä sopimus-
ten päättymisestä ja sen aiheuttamista  
mahdollisista toimenpiteistä.

Samiedu on mukana joissakin seudullisen 
hankintatoimen hankintasopimuksissa 
sekä hansel Oy:n puitesopimuksissa. näistä 

sopimuksista tiedot on viety ImS-tOlaan 
hankintaohjeiden yhteyteen.

Hallintovalitukset  

hallinto-oikeudessa on käynnissä yksi  
valitus metsäalan opettajan virkavalinnasta. 

Yhteenveto sisäisen valvonnan 
asianmukaisuudesta ja 
riittävyydestä  

Yhteenvetona voidaan todeta, että  
Samiedun sisäinen valvonta tuottaa koh-
tuullisen varmuuden toiminnan ja talou-
den tuloksellisuudesta, mahdollistaa lain ja  
hyvän hallintotavan noudattamisen, omai-
suuden turvaamisen sekä raportoinnin 
tuottaman informaation riittävyyden.  

välitilinpäätöksiin 30.4. ja 31.8. pohjautuen 
tehdään koko vuotta koskevia ennustei-
ta. Sen vuoksi on tärkeää, että merkittävät  
menoerät ovat riittävällä tarkkuudella 
tiedossa koko vuotta ajatellen. Kuukausi-
raportoinnissa on käytössä reaaliaikaiset 
accuna-raportit sekä ns. tietokuutiomalli 
(data Warehouse), joka kerää kuukausi-
raportteihin tiedot automaattisesti eri  
järjestelmistä, kuten opiskelijamäärätiedot 
(primus), henkilöstötiedot (personec F) ja 
talouden tiedot (Intime plus). 

vuoden 2020 sekä toiminnalliset että  
taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. 

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Konserniohjausta varten kuntayhtymässä 
on laadittu erillinen konserniohje, jolla on 

luotu puitteet konserniin kuuluvien yhtei-
söjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän 
tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella  
pyritään ohjauksen yhtenäistämiseen, 
toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon 
laadun parantamiseen sekä tiedonkulun  
tehostamiseen.

Kuntayhtymä ei ole asettanut tytär-
yhteisölle eikä kuntakonsernille erikseen 
tavoitteita vuoden 2020 talousarviossa.  
tytäryhtiölle (Sami-palvelut Oy) on kuiten-
kin laadittu oma talousarvio ja toiminta-
suunnitelma tarkempine tavoitteineen. 
tytäryhteisön toiminnasta ja taloudesta on 
raportoitu yhtymähallitukselle välitilinpää-
töksillä kolmannesvuosittain. tilikaudelta 
on laadittu tilinpäätös ja vuosikertomus.  
Yhtymähallitus on ohjeistanut erikseen 
kuntayhtymän edustajaa ylimääräisiin ja 
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

tytäryhteisön sisäinen valvonta on  
järjestetty kuntayhtymän sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Samiedun 
sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen 
varmuuden toiminnan ja talouden 
tuloksellisuudesta, mahdollistaa lain ja hyvän 
hallintotavan noudattamisen, omaisuuden 
turvaamisen sekä raportoinnin tuottaman 
informaation riittävyyden.  
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tulOSlaSKelma ja Sen tunnuSluvut

2020 2019
ulkoiset erät 1 000 € 1 000 €

toimintatuotot 19 061 17 729
valmistus omaan käyttöön
toimintakulut -14 576 -15 178
TOIMINTAKATE 4 485 2 551
muut rahoitustuotot 2 2
muut rahoituskulut -7 -7
VUOSIKATE *) 4 480 2 546
poistot ja arvonalentumiset -1 135 -1 146
TILIKAUDEN TULOS 3 345 1 400
tilinpäätössiirrot 180 179
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 525 1 579

Tuloslaskelman tunnusluvut
toimintatuotot/toimintakulut, % 131 % 117 %
vuosikate/poistot, % 395 % 222 %
vuosikate, euroa/opiskelijavuosi  3 150    1 750   
Opiskelijavuodet  1 422,5    1 454,9   

rahOItuSlaSKelma ja Sen tunnuSluvut

2020 2019
1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta
vuosikate 4 480 2 546
tulorahoituksen korjauserät -5

Investointien rahavirta
Investointimenot -492 -696
rahoitusosuude investointimenoihin 47
pysyvien vastaavien luovutustulot 5

toiminnan ja investointien rahavirta 3 988 1 897

Rahoituksen rahavirta
muut maksuvalmiuden muutokset 242 360

rahoituksen rahavirta 242 360

Rahavarojen muutos 4 230 2 257
rahavarat 31.12. 9 261 5 031
rahavarat 1.1. 5 031 2 774

Rahoituslaskelman tunnusluvut
toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,  1 000 € 6 738 3 334
Investointien tulorahoitus, % 909,7 392,3
Kassan riittävyys, pv 224 116

tIlIKauden tulOKSen 
muOdOStumInen ja  
tOImInnan rahOItuS
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taSe ja Sen tunnuSluvut

2020 2019
1 000 € 1 000 €

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT 11 136 11 778
aineelliset hyödykkeet 11 013 11 655

maa- ja vesialueet 1 914 1 914
rakennukset 8 365 8 727
Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 27
Koneet ja kalusto 721 987
ennakkomaksut  ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset 123 123
Osakkeet ja osuudet 63 63
muut saamiset 60 60

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 8 11
lahjoitusrahastojen varat 8 11

VAIHTUVAT VASTAAVAT 10 200 6 156
vaihto-omaisuus 33 30

aineet ja tarvikkeet 33 30

Saamiset 906 1 095
lyhytaikaiset saamiset 906 1 095

myyntisaamiset 482 638
muut saamiset 64 75
Siirtosaamiset 360 382

rahoitusarvopaperit 498
Osakkeet ja osuudet 98
joukkovelkakirjalainasaamiset 50
muut arvopaperit 350

rahat ja pankkisaamiset 8 763 5 031

VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 344 17 945
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2020 2019

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 16 810 13 284
peruspääoma 3 920 3 920
arvonkorotusrahasto 1 849 1 849
edellisten kausien ylijäämä 7 516 5 936
tilikauden ylijäämä  3 525 1 579

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 891 2 071
poistoero 1 891 2 071

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 63 62
lahjoitusrahastojen pääomat 8 11
muut toimeksiantojen pääomat 55 51

VIERAS PÄÄOMA 2 580 2 528
lyhytaikainen 2 580 2 528
Saadut ennakot 2
Ostovelat 397 597
liittymismaksut ja muut velat 244 265
Siirtovelat 1 939 1 664

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 344 17 945

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, % 87,6 85,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,5 14,3
Kertynyt ylijäämä 1 000 € 11 041 7 515
lainakanta 31.12. 0 0
lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €  148  140 

KOKOnaIStulOt ja -menOt

TULOT 1 000 €
toiminta

toimintatuotot 3 239
valtionosuustulot 15 822
muut rahoitustuotot 2
Satunnaiset tuotot
tulorahoituksen korjauserät

pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -5
Investoinnit

rahoitusosuudet investointimenoihin
pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5

rahoitustoiminta
Kokonaistulot yhteensä 19 063

MENOT 1 000 €
toiminta

toimintakulut 14 576
muut rahoituskulut 7

Investoinnit
Investointimenot 492

rahoitustoiminta
Kokonaismenot yhteensä 15 075
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KOnSernItulOSlaSKelma ja Sen tunnuSluvut

2020 2019
ulkoiset erät 1 000 € 1 000 €

toimintatuotot 19 161 17 763
toimintakulut -14 701 -15 199
TOIMINTAKATE 4 460 2 564
muut rahoitustuotot 2 2
muut rahoituskulut -6 -7
VUOSIKATE 4 456 2 559
Suunnitelman mukaiset poistot -1 135 -1 146
TILIKAUDEN TULOS 3 321 1 413
tilikauden verot -3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 321 1 410

Konsernituloslaskelman tunnusluvut
toimintatuotot/toimintakulut, % 130 % 117 %
vuosikate/poistot, % 393 % 223 %
vuosikate, euroa/opiskelijavuosi  3 132    1 759   
Opiskelijavuodet  1 422,5    1 454,9   

KOnSernIrahOItuSlaSKelma ja Sen tunnuSluvut

2020 2019
1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta
vuosikate 4 456 2 559

tilikauden verot -3
tulorahoituksen korjauserät -5

Investointien rahavirta
Investointimenot -492 -696
rahoitusosuudet investointimenoihin 47
pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5

toiminnan ja investointien rahavirta 3 964 1 907

Rahoituksen rahavirta
muut maksuvalmiuden muutokset 196 374

rahoituksen rahavirta 196 374

Rahavarojen muutos 4 160 2 281

Rahavarojen muutos
rahavarat 31.12. 9 291 5 131
rahavarat 1.1. 5 131 2 850

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut
toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä 5 vuodelta,  1 000 € 6769 3 389
Investointien tulorahoitus, % 904,7 394,4
Kassan riittävyys, pv 223 118
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KOnSernItaSe ja Sen tunnuSluvut

2020 2019
1 000 € 1 000 €

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT 11 086 11 728
aineelliset hyödykkeet 11 013 11 655

maa- ja vesialueet 1 914 1 914
rakennukset 8 365 8 727
Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 27
Koneet ja kalusto 721 987

Sijoitukset 73 73
Osakkeet ja osuudet 13 13
muut saamiset 60 60

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 8 11

VAIHTUVAT VASTAAVAT 10 314 6 263
vaihto-omaisuus 33 30

Saamiset 989 1 102
lyhytaikaiset saamiset 989 1 102

rahoitusarvopaperit 498

rahat ja pankkisaamiset 8 794 5 131

VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 408 18 002

2020 2019
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 18 732 15 411
peruspääoma 3 920 3 920
arvonkorotusrahasto 1 849 1 849
edellisten tilikausien ylijäämä 9 642 8 232
tilikauden ylijäämä  3 321 1 410

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 64 62

VIERAS PÄÄOMA
lyhytaikainen koroton vieras pääoma 2 612 2 529

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 408 18 002

Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 87,5 85,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,6 14,2
Kertynyt ylijäämä 1 000 € 12 963 9 642
lainakanta 31.12. 0 0
lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 €  148  140 

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Kuntayhtymän vuoden 2020 tulos on 3 345 506,18 euroa positiivinen. Yhtymähallitus esittää, että poistoeroa tuloutetaan  
suunnitelman mukaan 179 594,40 euroa. tämän jälkeen kuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3 525 100,58 euroa, 
jonka yhtymähallitus esittää kirjattavaksi oman pääoman yli-/alijäämätilille.
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BSC-tulOSKOrttI 2020

TULOSKORTTI  
2020

Mittari TULOS  
2017

TULOS  
2018

TULOS  
2019

TAVOITE 
2020

TULOS  
2020

ASIAKAS

Opiskelijamäärä 1582 1560 1547 1600 1632

Opiskelijavuodet,  
painottamaton 1)

- 1365 1455 1360 1422,5

Suoritetut tutkinnot vOS/
kaikki

767/1236 1083 609/1114 650/900 571/998

Suoritetut tutkinnon osat 
vOS/kaikki

- 3992 2882/4768 2500/3000 2968/4717

aloittaneet  
(yhteishaku/jatkuva haku)

240/360 196/600 166/933 180/800 184/854

Keskeyttäminen,  
negatiivinen

11,6 % 11,1% 10,4 % 10% 10,9 %

läpäisy 71 % - 71,2 % 70% 73,5  %

PROSESSIT  
JA LAATU

työllistyminen,  
hOKS-peruste

- - 54 % 50% 57,6 %

jatko-opintoihin  
sijoittuminen, hOKS

- - 22 % 10 % 16,4 %

arvO-päättöpalaute  
ka/vastaus-%

4,1 4,2 4,04 4,1/70 % 4,16/51,5 %

työelämäpalaute 4,4 3,8 4,03 4,1 4,2

lIpal-lyhytkoulutusten 
palaute 

4,3 4,3 4,42 4,2 4,1

HENKILÖSTÖ

työolobarometri - - 3,53 - -

Koulutuspäivät, pv/hlö 4,4 5 6,8 6 5,4

Sairauspoissaolot, pv/hlö 9,03 9 8 7 11,7

henkilöstömäärä 31.12. 202 167 176 175 178

TALOUS

toimintatulot 16 133 t€ 17 221 t€ 17 729 t€ 16 495 t€ 19 061 t€

vuosikate toimintatuloista neg. 8,9 % 14,4 % 5,5 % 23,5 %

Investoinnit 1 154 t€ 428 t€ 649 t€ 770 t€ 492 t€

1) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

tavOIteKOrtIt  
2020
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tOImInnallISet tavOItteet

TAVOITE  
Missä onnistuttava?

MITTARI  
Missä tulos näkyy?

RAPORTOINTI 
Miten prosessi edistyy? 31.12.2020

KOULUTUSALAT

hOKS-prosessin kehittäminen hOKS-ohjaajien laatu ja määrä 
tasapainossa, yksilölliset opintopolut 
toimivat myös käytännössä.1)

hOKS-ohjaajia yhteensä 41, määrä 
riittävä, osaamiseen ja koulutukseen 
huomiota.

Koulutustuotteiden uudistaminen, 
osin järjestämisluvan kautta.

hyvinvointi ja liiketoiminta -alalla 
sekä teknologia ja metsä -alalla vä-
hintään 2 uutta koulutustuotetta/toi-
miala. järjestetään myös iltaopintoja.

uusia koulutustuotteita syntynyt 
sovitusti: esim. kylmäasentaja, 
media-ala, luontokartoittaja; luonto- 
ja eräopas, perustason ensihoitaja. 
järjestämislupahakemus jätetty 
kesäkuussa 2020.

eSamIedu, virtuaalinen vaihtoehto 
opiskeluun

eSamIedu; verkossa opiskeltavat 
tutkinnon osat laajasti käytössä.1)

verkko-opintotarjonta lisääntynyt 
merkittävästi, opintokokonaisuuksia 
jo noin 100 tarjolla; verkossa lähihoi-
tajaksi, sisustuksen at, metsäalan 
at jne.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 
(Opva) käytössä

Osaamistarjotin näihin käytössä, 
prosessi kuvattu ja hOKS-ohjaajat 
valmennettu.

Opva-opinnot alkaneet helmikuus-
sa, toimii ympärivuotisesti. Opva-
opettajarekry tehty. hanke tulossa.

jatkuvan haun prosessin kehittä-
minen.

Opiskelijoiden opintojen laadukas 
aloitus koulutusaloilla (integrointi, 
ohjaus jne,)

etäorientaatiojakso tehty, opiskeli-
jahaastattelut etänä, korona-aikana 
opiskelijat suoraan koulutusaloille.

Opiskelijoiden ohjauksen kehittä-
minen

Opintopaja toimii sekä yto- että 
ammatillisten koulutusten osalta. 
työpajatoiminta laajentuu osaksi 
ohjausta.

ammatilliset ohjauspajat käytössä 
usealla alalla, YtO-pajat joka arkipäi-
vä, toimintaa kehitetään. Oppivel-
vollisuuden laajentaminen uudistaa 
tätäkin toimintaa.

TALOUS

Budjetointiprosessin tehostaminen uusi budjetointi- ja seurantajärjestel-
mä käytössä.

uusi järjestelmä (accuna) hankittu ja 
otettu käyttöön organisaatiossa.

Oph:n ohjeiden mukainen kustan-
nusraportointi

Oph:n malli käytössä. mallia testattu talousarvioluvuilla, 
testaus onnistunut.

Kuntayhtymän sijoitussuunnitelman 
kehittäminen

uusi sijoitussuunnitelma käytössä. Sijoitustoiminta käynnissä, toteutuu 
sovitun suunnitelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖN  
KEHITTÄMINEN

valmentures Oy tiimikoulutuksen 
mahdollinen jatko uusille vastuu-
henkilöille

vastuullisuuden jakautuminen ja 
vahvistaminen organisaatiossa.

vastuuopettajat valittu aloille, yrit-
täjyyden vastuuhenkilöt koulutettu 
(valmentures). Korona hidastanut 
prosessia.

vuosityöaika opinto-ohjaajille vuosityöaika käytössä vuosityöaika otettu käyttöön 1.1.2020.
Opetushenkilöstön vuosityöajan 
hyödyntäminen

Opettajilla erilaiset profiilit, osaami-
nen ja kehittyminen

työaikasuunnitelmissa huomioitu 
profiloituminen. edelleen vahvistet-
tava (2021 työaikasuunnitelmissa). 
erityisiä verkko-opettajia rekrytoitu.

hyvin toimiva esimiestyö ja johta-
minen

taloudellinen tulos, opiskelijamäärät, 
arvO-palautteet, kehitys-/osaamis-
keskustelut käytössä

taloudellinen tulos erinomainen, 
opiskelijamäärät entisellään, opiskeli-
javuositavoitteesta jäätiin hieman. 

tiimipäälliköiden työtehtävien koko-
aikaistaminen, muutosjohtamisen/-
hallinnan kehitysohjelma

tiimipäälliköt kokoaikaisia 1.1.2020 
alkaen.

työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolot, käydyt kehityskes-
kustelut, tyhy-päivät, koulutuspäivät

tavoite- ja kehityskeskustelut käyty, 
tYhY-päivät verkossa, mm. verkko-
opetuskoulutusta tehostettu. Saira-
uspoissaolot yli tavoitteen, syinä mm. 
alkuvuoden vatsatautiepidemia.
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MARKKINOINTI  
JA VIESTINTÄ

Brändiuudistus Brändiuudistus näkyy markkinoinnin 
ja viestinnän eri kanavissa > uusi 
visuaalinen ilme. 

Brändiuudistustyö tehty ja lansee-
rattu koko henkilöstölle joulukuun 
heFossa.

uudet www-sivut käyttöön toiminnallisuus ja tehokkuus pa-
ranevat, näkyvyys lisääntyy. 

uudet www-sivut käytössä. täysin 
uudistettu ilme, kestävä kehitys 
painottuu.

Samiedun citypiste toiminnassa eri alojen, hankkeiden, Sami-palvelut 
Oy:n sekä jatkuvan haun pysyvä 
markkinointipiste.

Citypiste avattiin 13.1.2020, korona-
aika haasteena. Suunniteltuja aktivi-
teetteja ei voitu toteuttaa.

LAATU- JA  
HANKETYÖ

reformin mukainen laadunhallinta valtakunnallisen työelämäpalaut-
teen käyttöönotto

Siirrettiin valtakunnallisella päätök-
sellä ensi vuoteen.

hanketoiminnan roolin vahvistami-
nen

hanketoiminnan säännöllinen rapor-
tointi ja seuranta, viestinnän lisäämi-
nen, artikkelit. hankesalkku 5,5 milj. 
hankestrategian laatiminen.

hankeseuranta parantunut taIKa-
työajanseurannan kautta. hanketiimi 
kokoontuu säännöllisesti. uusia 
hankkeita saatu suunnitellusti (mm. 
eedu). hanketoiminnan linjaukset 
2021-2024 laadittu. hankesalkku 
31.12.2020 n. 4,6 milj. euroa, osa haus-
sa olevien hankkeiden rahoituspää-
töksistä siirtyi vuodelle 2021.

arvO-palautejärjestelmän kehittä-
minen ja automatisointi

vastausprosentti päättö- ja aloitusky-
selyssä min 70 %.

vastausprosentti noin 50 %. uusia 
teknisiä ja toiminnallisia keinoja 
otettu käyttöön. muita toimijoita  
benchmarkattu.

YHTYMÄPALVELUT  
JA KIINTEISTÖT

Kampusohjelman toteuttaminen vuokra/kumppanuussopimusten 
lisääminen, yhteiskampustoiminta 
Xamkin kanssa alkanut.

Kampusohjelma toteutunut hyvin, 
mm. hierojakoulutus siirretty Xamkin 
kampukselle. Sosterin Kotihoito siir-
tynyt humanian kampukselle. Yksi 
valmistuskeittiö, humanialla palvelu- 
ja jakelukeittiö.

Kampusten käyttöasteen paranta-
minen

Iltaopintotarjonta kehittynyt, toimi-
aloilla min. 2 iltatoteutusta/ala. vii-
konloppukoulutustarjonta aloitetaan.

Koronavirusepidemia siirtänyt kam-
pusten käytön tehostamista. tilojen 
käyttöä tehostetaan mm. lähihoitaji-
en siirtämisellä ja opiskelijapalvelui-
den keskittämisellä pohjolankadulle.

Itse tuotettujen palvelujen suhde 
ulkoisiin

henkilöstömäärän kehittyminen ja 
palvelutuotannon selkeys

ulkoisia palveluita ostetaan harkitus-
ti, järjestely toimii hyvin.

P
R

O
S

E
S

S
IT

1) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

tOteutuneet OpISKelIjavuOdet 1.1. - 31.12.2020
valtIOnOSuuSrahOItteInen KOulutuS

PT, Valma Lisäkoulutus  
AT, EAT, muu 

Työvoimak.  
PT, AT, EAT

Oppisopimus  
PT, AT, EAT VOS-rah. koulutus yht.

ta 
2020 tOt. tOt. % ta 

2020 tOt. tOt. % ta 
2020 tOt. tOt. % ta 

2020 tOt. tOt. % ta 
2020 tOt. tOt. %

teknologia ja metsä 451 392,5 87,0 162 149,2 92,1 19 41,3 217,4 34 109,7 322,6 666 692,7 104,0
hyvinvointi ja liiketoiminta 345 334,7 97,0 61 61,4 100,7 12 47,7 397,5 107 180,0 168,2 525 623,8 118,8
laajennettu oppisopimus 32 7,5 23,4 48 45,8 95,4 80 53,3 66,6
Yhteensä 828 734,7 88,7 271 256,4 94,6 31 89,0 287,1 141 289,7 205,5 1271 1369,8 107,8

pt = perustutkinto, at = ammattitutkinto, eat = erikoisammattitutkinto, valma = ammatilliseen koulutukseen valmentava

Muu koulutus MAPA OPISKELIJAVUODET YHTEENSÄ
ta 2020 tOt. tOt. % ta 2020 tOt. tOt. %

teknologia ja metsä 75 50,1 66,8 741 742,8 100,2
hyvinvointi ja liiketoiminta 14 2,60 18,6 539 626,4 116,2
laajennettu oppisopimus 80 53,3 66,6
Yhteensä 89 52,7 59,2 1360 1422,5 104,6
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KäYttötalOuden 
tOteutumInen  

Yhtymäpalvelut

Yhtymäpalveluihin sisältyivät seuraavat toi-
mialat: Kuntayhtymäpalvelut, Oppilaitos-
palvelut, henkilöstöpalvelut sekä markki-
nointi, viestintä ja laatu. 

Kuntayhtymäpalveluihin kuuluu luotta-
mushenkilöhallinto sekä viranhaltijajohto. 
Oppilaitospalvelut koostuvat taloushallinto-,  
kiinteistö- ja puhdistuspalveluista, jotka 
pääsääntöisesti on toteutettu omalla henki-
löstöllä. henkilöstöpalveluihin luetaan myös 
tietohallintopalvelut sekä yhteistoiminnan 
järjestäminen ja arkistotoimi. markkinointi, 
viestintä ja laatu hoitaa kuntayhtymän han-
ke- ja laatutoimintaa sekä markkinointia ja 
viestintää.  

Yhtymäpalvelujen toimintakate (=netto-
meno) toteutui 393 t€ talousarviota pie-
nempänä. toimintatulot toteutuivat 73 t€ 
talousarviota suurempina, joka johtui lähin-
nä vuoden aikana solmituista uusista vuok-
rasopimuksista työelämäkumppaneiden 
kanssa. toimintamenoissa säästöä syntyi 
erityisesti markkinoinnin ja viestinnän osal-
ta palveluostoissa, johon koronatilanne vai-
kutti osaltaan. henkilöstökulut toteutuivat 
lähes budjetin mukaisesti. (Taulukko 1)

Koulutuspalvelut  

Koulutuspalvelujen tulosalue perustui ta-
lousarviota laadittaessa voimassa olleeseen 
organisaatiorakenteeseen, jonka mukaisesti 
vastuualueet on jaettu kolmelle eri toimi-
alalle:

- teknologia ja metsä 
- hyvinvointi ja liiketoiminta  
- palvelut

vuonna 2020 jatkuvan haun aloitukset oli-
vat avoinna joka kuukausi, lukuun ottamat-
ta heinäkuuta. jatkuvan haun sisäänottoja 
oli yhteensä 11. lähes kaikki tutkinnot (pt, 
at, eat) olivat avoinna siten, että niissä voi 
aloittaa joka kuukausi. vain muutamissa 
tutkinnoissa aloitusajankohdat rajattiin 
muutamaan aloitukseen per vuosi (mm. toi-
minnallisia perusteita). Siirryttäessä etäopis-

keluun maaliskuussa 2020, otettiin jatkuvan 
haun haastatteluissa käyttöön etäyhteydet. 
haastatteluja toteutettiin teamsin sekä pu-
helimen välityksellä. näin saatiin varmistet-
tua sujuva hakeutuminen koulutuksiin. 

Koronapandemian myötä jatkuvan haun 
aloituksissa aloitti vähemmän opiskelijoi-
ta kuin edellisenä vuonna. tähän vaikutti 
myös se, että kaikkia uusia koulutuksia ei 
voitu aloittaa keväällä etäopetuksena, vaan 
niiden aloituksia siirrettiin syksyyn. jatkuvan 
haun orientaatiopäivien toteutus siirrettiin 
kokonaan verkkoon (moodle-alustalle). jat-
kuva haku toimii edelleen päähakuväylänä 
Samiedussa. 

Ohjauspalveluja kehitettiin edelleen vuonna 
2020. Opiskeluhuoltoa vahvistettiin uusilla 
henkilöillä, joista merkittävimpinä palve-
luohjaajien rekrytoinnit. asuntolatoimintaa 
kehitettiin yhteistyössä Yhessä-hankkeen 
toimijoiden kanssa (Xamk) ja erityisesti 
asuntolan asukkaiden vapaa-ajantoimin-
taan panostettiin. Koronapandemian aikana 
keväällä 2020 opiskelijoiden ohjausta toteu-
tettiin pääosin etänä. Syksyllä, kampuksella 
tapahtuvan opetuksen jatkuessa, siirryttiin 
myös pienimuotoisiin lähitapaamisiin opis-
kelijoiden kanssa. 

Yhteishaun kautta aloittaneet opiskelijat 
aloittivat opintonsa 29.6.2020. Opiskelijat 
suorittivat heinäkuun aikana moodle-verk-
ko-oppimisympäristössä opiskelun orien-
taatio -verkkokurssin. lisäksi hOKS-ohjaajat 
laativat henkilökohtaiset osaamisen kehit-
tämissuunnitelmat jokaiselle uudelle opis-
kelijalle heti opintojen alkaessa. Yhteishaun 
kautta aloittaneet opiskelijat aloittivat lä-
hiopintonsa kampuksilla 5.8.2020.

hOKS-osaamista vahvistettiin edelleen 
ja hOKS-ohjaajien määrää tarkasteltiin 
vuonna 2020. hOKS-ohjaajia nimettiin 
Samieduun 40. hOKS-ohjaajien valmen-
nuksia jatkettiin ja niitä toteutettiin sekä 
sisäisinä että ulkoisina koulutuksina. lisäksi 
uusien hOKS-ohjaajien tueksi ja jatkavien 
avuksi valittiin hOKS-mentorit, joiden teh-
tävänä on mm. perehdyttää uusia hOKS-
ohjaajia.

Opinto-ohjaajat siirtyivät vuosityöaikaan 
1.1.2020 alkaen. Kukin opinto-ohjaaja sai va-
lita henkilökohtaisen vuosityöaikansa. vuo-
sityöajan seurantaryhmä kokoontui sään-
nöllisesti. vuosityöajan seurantaryhmä laati 
uuden ohjeen vuosityöajan resursoinnista 
sekä täsmensi vuosityöajan soveltamisoh-
jetta. uuden sopimusratkaisun (OvteS) 
myötä aiemmin e-liitteestä siirtyneet opet-
tajat (9 henkilöä) saivat valita uudelleen vuo-
sityöaikansa. Samiedussa vain yksi opettaja 
halusi siirtyä aiemmin valitsemastaan hen-
kilökohtaisesta vuosityöajasta 1500 tunnin 
vuotuiseen työaikaan vuoden 2021 alusta 
alkaen.

Koulutuspalvelujen toimintakate (nettotu-
lo) toteutui 3 192 t€ tavoitetta suurempana.  
toimintatulot ylittivät tavoitteen lähes 2,5 
milj. €.  Ylitys koostuu pääosin valtionosuus-
tulojen ennakoitua suuremmasta määräs-
tä niin varsinaisen suoritepäätöksen, kuin 
vuoden aikana haettujen lisäsuoritepäätös-
tenkin osalta, joista ei budjetointivaiheessa 
vielä ollut tietoa. toimintamenot toteutuivat 
talousarviota pienempinä ja tähän vaikut-
ti erityisesti koronan vuoksi kevään aikana 
toteutettu valtakunnallinen etäopetusjak-
so. myös koulutuspalveluiden puolella hen-
kilöstökulut toteutuivat lähes budjetoidun 
mukaisesti.  (Taulukko 2)

toimialoittain tarkasteltuna kaikki toimialat 
ylittivät toimintakatetavoitteensa. palvelut-
toimialalla tapahtui vuoden aikana muutok-
sia organisoitumisessa, kun ravintola- ja ca-
tering- sekä leipuri-konditoria-alat mukaan 
lukien Opetusravintola paviljongin liiketoi-
minta, siirrettiin hyvinvointi- ja liiketoiminta 
-toimialan alaisuuteen. palvelut-toimialan 
kokonaisuuteen jäi varsinaisesta koulutus-
toiminnasta enää laajennetun oppisopi-
muksen toiminnot.

Toimialoittain 
tarkasteltuna kaikki 
toimialat ylittivät 
toimintakate-
tavoitteensa. 
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YhtYmäpalvelut
1 000 €       

alkuperäinen  
talousarvio 2020

talousarvio
muutokset

talousarvio  
muutosten jälkeen

toteuma  
2020

poikkeama

toimintatulot 1 498 1 498 1 571 73

toimintamenot 5 296 5 296 4 976 320

Toimintakate *) 3 798 3 798 3 405 393

*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

KOulutuSpalvelut
1 000 €        

alkuperäinen 
talousarvio 2020

talousarvio
muutokset

talousarvio  
muutosten jälkeen

toteuma  
2020

poikkeama

toimintatulot 15 184 15 184 17 638 2 454

toimintamenot 10 486 10 486  9 748 738

Toimintakate *)   4 698 4 698 7 890 3 192

*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

Taulukko 1

Taulukko 2

https://sign.visma.net/fi/document-check/4585fa5c-e404-4e71-9465-332624ae5495

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



44

talOuSarvIOn tulOSlaSKelmaOSan tOteutumInen 
1 000 €
ulkoiset ja sisäiset erät

Alkuperäinen 
talousarvio  

2020

Talousarvio-
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen

Toteuma 
2020

Poikkeama 

Toimintatuotot 16 682 16 682 19 209 2 527
myyntituotot 15 134 15 134 17 459 2 325
maksutuotot 40 40 22 -18
tuet ja avustukset 1 117 1 117 1 167 50
muut toimintatuotot 391 391 561 170

Toimintakulut -15 782 -15 782 -14 724 1 058
henkilöstökulut -9 899 -9 899 -9 848 51
palvelujen ostot -3 025 -3 025 -2 511 514
aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 009 -2 009 -1 723 286
avustukset -6 -6 -3 3
muut toimintakulut -843 -843 -639 204

TOIMINTAKATE 900 900 4 485 3 585
rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -5 -5
muut rahoitustuotot 2 2 2 0
muut rahoituskulut -2 -2 -7 -5

VUOSIKATE *) 900 900 4 480 3 580
Suunnitelman mukaiset poistot -1 223 -1 223 -1 135 88

TILIKAUDEN TULOS -323 -323 3 345 3 668
poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 180 180 180 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -143 -143 3 525 3 668
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

vuosikatetavoite (900 t€) ylittyi 3 580 t€. toimintatuottojen ylitykseen vaikutti mm. varsinaisen suoritepäätöksen lisäksi saadut ylimääräiset 
valtionosuudet, joista ei ollut budjetointivaiheessa tietoa. lisäksi kirjanpitolautakunnan lausunnon perusteella kaikki valtionosuustulot tuli 
kirjata talousarviovuodelle, vaikka kustannuksia näihin liittyen tulee vasta tulevina vuosina. toimintakulut toteutuivat 1 058 t€ pienempinä 
johtuen pääosin kevään etäopetusjaksosta, jolloin oppilaitos oli valtakunnallisella päätöksellä suljettuna koronatilanteen vuoksi. 

InveStOIntIen tOteutumInen
1 000 €
                                  

Kustannus-
arvio ja sen 
muutokset

Alkuperäinen 
talousarvio 

2020

TA  
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen

Toteuma 
2020

Poikkeama Kustannus-
arviosta  

käytetty 31.12.
Kiinteistöinvestoinnit
menot 500 500 500 470 -30 470
tulot
Nettomeno 500 500 500 470 -30 470
Irtaimistoinvestoinnit
menot 270 270 270 22 -248 22
tulot
Nettomeno 270 270 270 22 -248 22
Investoinnit yhteensä 770 770 770 492 -278 492
nettomeno*)
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

vuonna 2020 toteutettiin humanian kampuksella laaja Iv-saneeraus, jossa uusittiin rakennuksen C-osan ilmanvaihto kokonaisuudessaan. 
Koronatilanteen vuoksi suuri osa irtaimistoinvestoinneista jäi toteuttamatta tai siirtyi tulevaisuuteen. ainoastaan kylmäaineasentajakoulu-
tuksen aloituksesta johtuvat laitehankinnat pystyttiin toteuttamaan.
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YhteenvetO määrärahOjen ja tulOarvIOIden tOteutumISeSta
määrärahat ja tuloarviot                               
 1 000 €   

Sitovuus 
YV

Alkuperäinen 
talousarvio 

2020

TA  
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen

Toteuma 
2020

Poikkeama

KÄYTTÖTALOUSOSA
Yhtymäpalvelut n -3 798 -3 798 -3 405 393
Koulutuspalvelut n 4 698 4 698 7 890 3 192
Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä 900 900 4 485 3 585

TULOSLASKELMAOSA N 0 0 -5 -5

INVESTOINTIOSA N -770 -770 -492 278

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ N 130 130 3 988 3 858

poikkeuksellisen hyvästä vuosikatteesta ja maltillisista investoinneista johtuen toiminnan ja investointien rahavirta kääntyi positiiviseksi, 
toteuman ollessa 3 988 t€. vuosikatteen ylitys paransi huomattavasti maksuvalmiutta ja rahavarat kasvoivat 4 230 t€:lla.

rahOItuSOSan tOteutumInen
1 000 €

Alkuperäinen 
talousarvio 

2020

TA  
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen

Toteuma 
2020

Poikkeama 

Toiminta ja investoinnit
toiminnan rahavirta
      vuosikate 900 900 4480 3580
      tulorahoituksen korjauserät -5 -5
Investointien rahavirta
     Investointimenot -770 -770 -492 278
     rahoitusosuudet investointimenoihin 0
     pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5 5
Toiminta ja investoinnit, netto 130 130 3 988 3 858
Rahoitustoiminta
muut maksuvalmiuden muutokset 242 242
Vaikutus maksuvalmiuteen *) 130 130 4 230 4 100
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

https://sign.visma.net/fi/document-check/4585fa5c-e404-4e71-9465-332624ae5495

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



46

tulOSlaSKelma KuntaYhtYmä

2020 2019

TOIMINTATUOTOT

myyntituotot 17 419 144,80 16 010 962,87

maksutuotot 22 145,55 510 419,28

tuet ja avustukset 1 167 006,51 975 451,56

muut toimintatuotot 452 011,39 232 437,18

19 060 308,25 17 729 270,89

TOIMINTAKULUT

henkilöstökulut

palkat ja palkkiot -7 945 869,80 -7 544 726,94

henkilösivukulut

eläkekulut -1 657 402,06 -1 593 216,93

muut  
henkilösivukulut

-244 390,73 -226 347,68

palvelujen ostot -2 471 595,71 -3 193 250,75

aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 722 337,60 -2 085 285,65

avustukset -3 250,00 -2 762,00

muut toimintakulut -530 780,81 -532 326,88

-14 575 626,71 -15 177 916,83

Toimintakate 4 484 681,54 2 551 354,06

Rahoitustuotot ja -kulut

muut rahoitustuotot 2 308,07 1 445,57

muut rahoituskulut -6 658,97 -7 116,08

-4 350,90 -5 670,51

Vuosikate 4 480 330,64 2 545 683,55

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 134 824,46 -1 145 817,56

T i l i k a u d e n  t u l o s 3 345 506,18 1 399 865,99

poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 179 594,40 179 594,40

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 525 100,58 1 579 460,39

tIlInpäätöSlaSKelmat
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rahOItuSlaSKelma KuntaYhtYmä

2020 2019

Toiminnan rahavirta

vuosikate 4 480 330,64 2 545 683,55

tulorahoituksen korjauserät -4 700,00

Investointien rahavirta

Investointimenot -492 513,49 -696 111,68

rahoitusosuudet investointimenoihin 47 244,00

pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 700,00

Investointien rahavirta -487 813,49 -648 867,68

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 987 817,15 1 896 815,87

Rahoituksen rahavirta

muut maksuvalmiuden muutokset

toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 002,27 5 134,00

vaihto-omaisuuden muutos -2 125,64 229 475,32

Saamisten muutos 188 144,35 585 798,96

Korottomien velkojen muutos 52 461,62 -460 140,75

Rahoituksen rahavirta 242 482,60 360 267,53

Rahavarojen muutos 4 230 299,75 2 257 083,40

rahavarojen muutos

rahavarat 31.12. 9 261 217,56 5 030 917,81

rahavarat 1.1. 5 030 917,81 2 773 834,41

4 230 299,75 2 257 083,40
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taSe KuntaYhtYmä

V A S T A A V A A

pYSYvät vaStaavat 2020 2019
aineelliset hyödykkeet

maa- ja vesialueet 1 913 573,16 1 913 573,16
rakennukset 8 364 825,51 8 727 342,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 709,70 27 418,98
Koneet ja kalusto 721 292,60 987 376,87

aineelliset hyödykkeet 11 013 400,97 11 655 711,94

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 62 638,16 62 638,16
muut saamiset 59 913,00 59 913,00

Sijoitukset yhteensä 122 551,16 122 551,16

pYSYvät vaStaavat YhteenSä 11 135 952,13 11 778 263,10

tOImeKSIantOjen varat
lahjoitusrahastojen varat 8 454,33 10 557,26

tOImeKSIantOjen varat YhteenSä 8 454,33 10 557,26

vaIhtuvat vaStaavat
vaihto-omaisuus

aineet ja tarvikkeet 32 714,57 30 588,93
vaihto-omaisuus 32 714,57 30 588,93

Saamiset
lyhytaikaiset saamiset

myyntisaamiset 481 931,34 637 875,00
muut saamiset 64 558,37 74 588,12
Siirtosaamiset 360 023,69 382 194,63

lyhtaikaiset saamiset 906 513,40 1 094 657,75

rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet 97 941,09
joukkovelkakirjalainasaamiset 50 000,00
muut arvopaperit 350 000,00

rahoitusarvopaperit 497 941,09

rahat ja pankkisaamiset 8 763 276,47 5 030 917,81

vaIhtuvat vaStaavat YhteenSä 10 200 445,53 6 156 164,49

V A S T A A V A A 21 344 851,99 17 944 984,85
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V A S T A T T A V A  A 2020 2019

Oma pääOma
peruspääoma -3 920 364,36 -3 920 364,36
arvonkorotusrahasto -1 848 573,16 -1 848 573,16
edellisten tilikausien ylijäämä -7 516 054,40 -5 936 594,01
tilikauden ylijäämä -3 525 100,58 -1 579 460,39
Oma pääOma YhteenSä -16 810 092,50 -13 284 991,92

pOIStOerO ja vapaaehtOISet varauKSet
poistoero -1 890 994,26 -2 070 588,66

pOIStOerO ja vapaaehtOISet varauKSet YhteenSä -1 890 994,26 -2 070 588,66

tOImeKSIantOjen pääOmat
lahjoitusrahastojen pääomat -8 454,33 -10 557,26
muut toimeksiantojen pääomat -55 143,93 -51 141,66

tOImeKSIantOjen pääOmat YhteenSä -63 598,26 -61 698,92

vIeraS pääOma
lyhytaikainen 

Saadut ennakot -1 791,18
Ostovelat -397 041,73 -597 490,71
muut velat -243 699,36 -264 789,05
Siirtovelat -1 939 425,88 -1 663 634,41

lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä -2 580 166,97 -2 527 705,35
vIeraS pääOma YhteenSä -2 580 166,97 -2 527 705,35

V A S T A T T A V A  A -21 344 851,99 -17 944 984,85
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KOnSernItulOSlaSKelma 
2020 2019

toimintatuotot 19 161 208,78 17 763 549,72
toimintakulut -14 700 945,35 -15 199 147,03
Toimintakate 4 460 263,43 2 564 402,69

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
muut rahoitustuotot 2 334,34 1 567,76
muut rahoituskulut -6 659,50 -7 137,16

-4 325,16 -5 569,40

Vuosikate 4 455 938,27 2 558 833,29

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 134 824,46 -1 145 817,56

Tilikauden tulos 3 321 113,81 1 413 015,73
tilikauden verot -2 646,06

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 321 113,81 1 410 369,67

KOnSernIrahOItuSlaSKelma 
2020 2019

Toiminnan rahavirta
vuosikate 4 455 938,27 2 558 833,29
tilikauden verot -2 646,06
tulorahoituksen korjauserät -4 700,00

Investointien rahavirta
Investointimenot -492 513,49 -696 111,68
rahoitusosuudet investointimenoihin 47 244,00
pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-
tulot

4 700,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 963 424,78 1 907 319,55

Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
muut maksuvalmiuden muutokset

toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-
tokset

4 002,27 5 134,00

vaihto-omaisuuden muutos -2 125,64 229 475,32
Saamisten muutos 112 492,60 600 485,69
Korottomien velkojen muutos 82 374,08 -460 682,17

Rahoituksen rahavirta 196 743,31 374 412,84

Rahavarojen muutos 4 160 168,09 2 281 732,39

rahavarojen muutos
rahavarat 31.12. 9 291 597,80 5 131 429,71
rahavarat 1.1. 5 131 429,71 2 849 697,32

4 160 168,09 2 281 732,39
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KOnSernItaSe

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019

pYSYvät vaStaavat
aineelliset hyödykkeet

maa- ja vesialueet 1 913 573,16 1 913 573,16
rakennukset 8 364 825,51 8 727 342,93
Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 709,70 27 418,98
Koneet ja kalusto 721 292,60 987 376,87

11 013 400,97 11 655 711,94
Sijoitukset

muut osakkeet ja osuudet 12 638,16 12 638,16
muut saamiset 59 913,00 59 913,00

72 551,16 72 551,16

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 085 952,13 11 728 263,10

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 8 454,33 10 557,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT
vaihto-omaisuus 32 714,57 30 588,93

Saamiset
lyhytaikaiset saamiset 988 789,18 1 101 281,78

rahoitusarvopaperit 497 941,09

rahat ja pankkisaamiset 8 793 656,71 5 131 429,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 313 101,55 6 263 300,42

VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 407 508,01 18 002 120,78

VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA
peruspääoma -3 920 364,36 -3 920 364,36
arvonkorotusrahasto -1 848 573,16 -1 848 573,16
edellisten tilikausien ylijäämä -9 642 488,57 -8 232 118,90
tilikauden ylijäämä -3 321 113,81 -1 410 369,67

-18 732 539,90 -15 411 426,09

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -63 598,26 -61 698,92

VIERAS PÄÄOMA
lyhytaikainen koroton vieras pääoma -2 611 369,85 -2 528 995,77

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -21 407 508,01 -18 002 120,78
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tIlInpäätöKSen laatImISta KOSKevat lIItetIedOt    

liitetieto 1   

Jaksotusperiaatteet        

tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoritusperusteen mukaisesti.     

Pysyvien vastaavien arvostus        

pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla  
poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitel-
man mukaisesti. poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 

pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoituksenluontoiset erät on taseessa merkitty hankintamenoon.  

Vaihto-omaisuuden arvostus        

vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen viimeisimmän hankintahinnan mukaisesti.   

Rahoitusomaisuuden arvostus        

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.       

rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
avustusten käsittely. pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen 
hankintamenon vähennykseksi.       

KOnSernItIlInpäätöKSen laatImISta KOSKevat lIItetIedOt   

Konsernitilinpäätöksen laajuus        

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Itä-Savon koulutuskuntayhtymän omistama tytäryhteisö Sami-palvelut Oy.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet        

Kuntayhtymän ja tyttären keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.   

Suunnitelmapoistojen oikaisu  

tyttärellä ei ole omaisuutta.       

Keskinäisen omistuksen eliminointi        

Kuntayhtymän ja tyttären keskinäinen omistus on eliminoitu.      

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Kuntayhtymän taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan  
pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämään ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden 
yli-/alijäämään. 

lIItetIedOt
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tulOSlaSKelmaa KOSKevat lIItetIedOt

liitetieto 6
TOIMINTATUOTOT  1 000 € Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ulkoiset erät 2020 2019 2020 2019
valtionosuusrahoitus 15 822 13 484 15 822 13 484
muut myyntituotot 1 698 2 561 1 597 2 527
maksutuotot 22 510 22 510
muut tuet ja avustukset 1 167 976 1 167 976
muut toimintatuotot 452 232 452 232
Toimintatuotot yhteensä 19 161 17 763 19 060 17 729

liitetieto 8
Valtionosuuksien erittely Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2020 2019 2020 2019
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 15 822 200,00 13 483 894,98 15 822 200,00 13 483 894,98
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SelvItYS SuunnItelman muKaISten pOIStOjen  
peruSteISta ja nIIden muutOKSISta       
 
        
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT:    liitetieto 11   
        
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        
perustamis- ja järjestelymenot 5 vuotta   
tutkimus- ja kehittämismenot 5 vuotta   
aineettomat oikeudet 5 vuotta   
liikearvo 5 vuotta   
muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta       
     
AINEELLISET HYÖDYKKEET       
 
maa- ja vesialueet ei poistoaikaa  
rakennukset 25 vuotta  
perusparannus 15 vuotta    

Kiinteät rakenteet ja laitteet     
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet 10 vuotta   
puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 vuotta   
muut kiinteät koneet ja laitteet 10 vuotta      
     
Koneet ja kalusto     
raskaat koneet 10 vuotta  
Kevyet koneet 5 vuotta     
Kuljetusvälineet 5 vuotta   
atk-laitteet 5 vuotta    
muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta       
 
Keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa    
eu-projektien hankinnoissa käytetään rahoittajan edellyttämää poistomenettelyä.     
 
 
PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET     
   
Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa      
     
arvOperuSta:       
 
Ostovaihtoehto = ostohinta + kuljetus + asennus yms. - arvonlisävero - valtionosuus 
Omavalmistus = minimikustannusarvo ilman arvonlisäveroa - valtionosuus   

jäännösarvo suunnitelman mukaisissa poistoissa on nolla.       

jos pysyvien vastaavien hankintamenoa on katettu investointivarauksella, myös investointivarauksella katettu osa sisältyy suunnitel-
man mukaan poistettavaan hankintamenoon.     
Kaikissa pysyvien vastaavien ryhmissä käytetään tasapoistoa.        
 
ensimmäisen vuoden poisto lasketaan käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. hankintameno voidaan poistaa tili-
vuoden aikana, mikäli arvoperusta valtionosuuksineen on alle 10 000 euroa. Yhtymävaltuusto voi talousarvion käsittelyn yhteydessä 
hyväksyä poikkeamisen poistosuunnitelmasta. Yhtymävaltuusto päättää laskentaperusteista. muilta osin päätökset tekee yhtymä-
hallitus.

taSetta KOSKevat lIItetIedOt        
        
Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät     liitetieto 18 
  
vuonna 2016 on Yhtymävaltuuston  päätöksen mukaisesti (27.4.2016 § 44) kirjattu vastikkeetta saadut maa-alueet taseen vastaavaa puolelle 
maa-ja vesialueiden arvonkorotuksiin ja vastattavaa puolelle arvonkorotusrahastoon.  arvonmääritysmenetelmänä on käytetty vuoden 2016 
verotusarvoa. arvonkorotus on edelleen aiheellinen ja täyttää kirjanpitolain edellytykset.  
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arvOnKOrOtuKSet
Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2020 2019 2020 2019
Maa- ja vesialueet
arvo 1.1.  1 848 573,16    1 848 573,16    1 848 573,16    1 848 573,16   
arvonkorotukset
arvonkorotusten purku
arvo 31.12.  1 848 573,16    1 848 573,16    1 848 573,16    1 848 573,16   
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.  1 848 573,16    1 848 573,16    1 848 573,16    1 848 573,16   
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tIedOt pYSYvIStä vaStaavISta
liitetieto 19

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja  
vesialueet

Raken- 
nukset

Kiinteät 
rakenteet 
ja laitteet

Koneet ja 
kalusto

Ennakko- 
maksut ja 

kesk.er.hank.
Yhteensä

poistamaton hankintameno 1.1. 1 913 573,16 8 727 342,93 27 418,98 987 376,87 0,00 11 655 711,94
lisäykset tilikauden aikana 470 106,28 22 407,21 492 513,49
rahoitusosuudet tilikaudella 0,00
vähennykset tilikauden aikana 0,00
Siirrot erien välillä 0,00
tilikauden poisto 832 623,70 13 709,28 288 491,48 1 134 824,46
arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00
aktivoidut korkomenot 0,00
poistamaton hankintameno 31.12. 1 913 573,16 8 364 825,51 13 709,70 721 292,60 0,00 11 013 400,97
arvonkorotukset 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 1 913 573,16 8 364 825,51 13 709,70 721 292,60 0,00 11 013 400,97
Olennaiset lisäpoistot 0,00
erittely olennaisista lisäpoistoista 0,00

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Muut osakkeet 
ja osuudet

Osakkeet  
omistus yht. Yhteensä Saamiset muut yhteisöt

hankintameno 1.1.2020  11 958,16    50 680,00    62 638,16    59 913,00   
lisäykset
vähennykset
Siirrot erien välillä
hankintameno 31.12.2020  11 958,16    50 680,00    62 638,16    59 913,00   

arvonalennukset
arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2020  11 958,16    50 680,00    62 638,16    59 913,00   

Taseen ulkopuoliset erät

Osuustodistukset ja osakkeet, kpl
2020 2019

Savonlinnan BlC-osuuskunta  9    9   
liitetieto 20

Omistuksia muissa yhteisöissä
Tytäryhteisöt Kuntakonsernin osuus (1 000 €)

Nimi Y-tunnus
Kunta- 

yhtymän  
omistusosuus

Konsernin 
omistus- 

osuus

omasta  
pääomasta

vieraasta  
pääomasta

tilikauden 
voitosta

Sami-palvelut Oy 2726869-9 100 % 100 % 81 100 -24
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SaamISet
liitetieto 23

Saamiset tytäryhteisöltä
2020 2019

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
myyntisaamiset 69 267,65 156 436,76
lainasaamiset
muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä 0,00 69 267,65 0,00 156 436,76

liitetieto 24
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2020 2019 2020 2019

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
menoennakot

muut menoennakot 16 345,81 11 247,78 10 114,57 11 247,78
tulojäämät

hankkeiden eu-tuet ja avustukset 349 569,72 353 619,25 349 569,72 353 619,25
muut tulojäämät 339,40 20 832,88 339,40 17 327,60

tulojäämät yhteensä 349 909,12 374 452,13 349 909,12 370 946,85
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 366 254,93 385 699,91 360 023,69 382 194,63

liitetieto 25
Oman pääoman erittely

Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2020 2019 2020 2019

peruspääoma 1.1. 3 920 364,36 3 920 364,36 3 920 364,36 3 920 364,36
lisäykset
vähennykset

peruspääoma 31.12. 3 920 364,36 3 920 364,36 3 920 364,36 3 920 364,36
arvonkorotusrahasto 1.1. 1 848 573,16 1 848 573,16 1 848 573,16 1 848 573,16

lisäykset
vähennykset

arvonkorotusrahasto 31.12. 1 848 573,16 1 848 573,16 1 848 573,16 1 848 573,16
edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 9 642 488,57 8 232 118,90 7 516 054,40 5 936 594,01
tilikauden ylijäämä 3 321 113,81 1 410 369,67 3 525 100,58 1 579 460,39
Oma pääoma yhteensä 18 732 539,90 15 411 426,09 16 810 092,50 13 284 991,92

Edellisten tilikausien ylijäämä ja tuloksen käsittelyerät
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2020 2019
edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.  7 516 054,40    5 936 594,01   
tilikauden ylijäämä  3 525 100,58    1 579 460,39   
Kertynyt poistoero 31.12.  1 890 994,26    2 070 588,66   
vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Kertynyt ylijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yht.  12 932 149,24    9 586 643,06   

Erittely peruspääoman jakautumisesta jäsenkunnille

Jäsenkunta Osuudet á Yhteensä     Osuudet  
Puusampoon

Peruspääoma 
31.12.2020 %-osuus

enonkoski 8 13 791,41 110 331,28 34 514,18 144 845,46 3,69
Kitee 10 13 791,41 137 914,10 137 914,10 3,52
parikkala 4 13 791,41 55 165,64 55 165,64 1,41
rantasalmi 2 13 791,41 27 582,82 84 239,95 111 822,77 2,85
Savonlinna 165 13 791,41 2 275 582,64 924 605,06 3 200 187,70 81,63
Sulkava 15 13 791,41 206 871,15 63 557,54 270 428,69 6,90
Yhteensä 204 2 813 447,63 1 106 916,73 3 920 364,36 100,00

liitetieto 31
Sekkitililimiitti

2020 2019
luotollisen sekkitilin limiitti 31.12. 750 000,00 750 000,00

siitä käyttämättä oleva määrä 750 000,00 750 000,00
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SIIrtOvelat
liitetieto 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2020 2019 2020 2019
lyhytaikaiset siirtovelat

tuloennakot 908 932,99 798 400,47 908 932,99 798 400,47
menojäämät

lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset 771 899,78 777 106,21 763 698,24 777 106,21

muut menojäämät 266 794,65 88 127,73 266 794,65 88 127,73

Siirtovelat yhteensä 1 947 627,42 1 663 634,41 1 939 425,88 1 663 634,41

vaKuuKSIa, vaStuuSItOumuKSIa ja  
taSeen ulKOpuOlISIa järjeStelYjä KOSKevat  lIItetIedOt

liitetieto 38
Vuokravastuut

Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2020 2019 2020 2019

toimitilojen vuokravastuut 16 993,95 3 000,00 16 993,95 3 000,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut 130 696,75 136 807,42 130 696,75 136 807,42
muut vuokravastuut

Vuokravastuut yhteensä 147 690,70 139 807,42 147 690,70 139 807,42
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 88 114,07 76 055,87 88 114,07 76 055,87

leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
liitetieto 41

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Konserni Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2020 2019 2020 2019
arvonlisäveron palautusvastuu 879 826,14 1 022 224,68 879 826,14 1 022 224,68

arvonlisäveron palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioon kaikki kiinteistöt, myös ne joiden osalta vastuun toteutuminen  
ei ole todennäköistä.
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henKIlöStöä, tIlIntarKaStajan palKKIOIta  
ja IntreSSItahOtapahtumIa KOSKevat lIItetIedOt

liitetieto 42
Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2020 2019
Koulutuspalvelut

teknologia ja metsä 55 56
hyvinvointi 58 48
palvelut 24 25
Yhteensä 137 129

Yhtymäpalvelut
Kuntayhtymäpalvelut 2 3
Oppilaitospalvelut 15 23
henkilöstöpalvelut 4 6
markkinointi, viestintä, laatu ja hankkeet 20 15
Yhteensä 41 47

Yhteensä 178 176
josta osa-aikaisen henkilöstön määrä 15 17
henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna 172 169

liitetieto 43
Henkilöstökulut

2020 2019
henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan  9 847 662,59    9 364 291,55   
henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä  9 847 662,59    9 364 291,55   

liitetieto 44
Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2020 2019
Keskustan Itä-Savon piiri ry  2 456,04    2 998,71   
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry  1 462,00    1 862,00   
Savonlinnan seudun perussuomalaiset  127,00    144,00   
Kaakkois-Suomen Kokoomus ry  195,01    484,04   

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä  4 240,05    5 488,75   

liitetieto 45
Tilintarkastajan palkkiot

2020 2019
BdO audiator Oy

tilintarkastuspalkkiot  6 119,68    10 492,00   
tilintarkastajan lausunnot  85,00   

tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
muut palkkiot

Palkkiot yhteensä  6 119,68    10 577,00   

liitetieto 46
Liiketoimet intressitahojen kanssa  
Kuntayhtymä on myynyt tytäryhteisö Sami-palvelut Oy:lle opetus- ja hallintopalveluja 221 963,54 eurolla. palvelujen myynnissä on käytetty 
90 päivän maksuaikaa, mikä poikkeaa tavanomaisesti käytetystä 14 päivän maksuajasta. tilinpäätöshetkellä avoimia myyntisaamisia on 69 
267,65 euroa, josta erääntynyt 0,00 euroa. 

Kuntayhtymän johtajan/rehtorin kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden kuukauden kokonaispalk-
kaa vastaavasta erokorvauksesta.
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tulOSlaSKelma, 
maKSullInen palvelutOImInta

2020
Liikevaihto 432 391,45
liiketoiminnan muut tuotot 95 770,31
tuet ja avustukset
materiaalit ja palvelut

aineet, tarvikkeet, tavarat -188 309,57
palvelujen ostot -59 209,41

Materiaalit ja palvelut yhteensä -247 518,98
henkilöstökulut

palkat ja palkkiot -218 665,71
henkilösivukulut

eläkekulut -45 409,19
muut henkilösivukulut -6 633,61

Henkilöstökulut yhteensä -270 708,51
poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -5 511,12
Liikeylijäämä 4 423,15

Tilikauden ylijäämä 4 423,15

palvelujen ja tuotteiden hinnoittelun periaatteena on, että tulot kattavat välittömät ja välilliset kustannuk-
set ja tuottovaatimuksen.

muut erIYtetYt 
laSKelmat
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tIlInpäätöKSen alleKIrjOItuS        
     
 

Savonlinnassa  31. päivänä maaliskuuta 2021

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä      
YhtYmähallItuS      
  

     

erkki muukkonen      
puheenjohtaja      
      
   

jäsenet

tuomas loikkanen hannu heinänen Seppo Kosonen

Kati laukkanen elli luukkainen maarit piepponen

jan Söderholm anna-liisa uimonen

jukka mustonen      
kuntayhtymän johtaja/rehtori      
  

alleKIrjOItuKSet ja  
merKInnät 
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luettelOt ja SelvItYKSet

luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavat 

Kirjanpitokirjat 
- tilinpäätöskirja sidottu kirja
- tase-erittely paperimuoto
- liitetietojen erittelyt  paperimuoto
- päiväkirja  sähköinen muoto
- pääkirja sähköinen muoto
- tililuettelo  paperimuoto

Osakirjanpidot
- ostoreskontra paperi- ja sähköinen muoto
- myyntireskontra sähköinen muoto
- palkkakirjanpito sähköinen muoto
- Ceepos-kassa paperi- ja sähköinen muoto
- maksuliikenne  paperi- ja sähköinen muoto
- käyttöomaisuuskirjanpito paperi- ja sähköinen muoto
  
Tositelajit
  1 pankkitositteet
  9 palkkatapahtumat
 10 Kassatositteet kuntayhtymä
 12 myyntitositteet Sofia, humania
 15 Ceepos paviljonki kassa
 16 myyntitositteet vipuska
 19 Ostolaskut/Workflow
 20 Ostolaskujen maksut
 21 Ostolaskut kuntayhtymä
 28 Ostolaskujen hyvitys
 29 matkalaskut
 50 Suoritukset
 51 myyntilaskut kuntayhtymä
 53 myyntilaskut paviljonki
 56 myyntilaskut hankkeet
 64 myyntilaskut tvp
 78 hyvityslaskujen kohdistus
 79 myyntilaskut, korot
 84 Investoinnit sisäinen laskutus
 85 SamI sisäinen laskutus
 89 jaksotusmuistiot
 90 muistiot
 91 muistiot hankkeet
 94 laskennalliset
 96 Kirjapidon tulos
 97 Kirjanpidon tulos laskennallinen
 98 Sisäisen laskennan tulos
 99 Sisäisen laskennan tulos laskennallinen
 lt liitetietotosite

SelvItYS  
tIlInpäätöKSen  
SäIlYttämISeStä 

tilinpäätös säilytetään arkistolaitoksen 
päätöksen mukaisesti pysyvästi.

muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämi-
sessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 
10 §:n säännöksiä siten, että kirjanpito-
kirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin 
varustettu tililuettelo on säilytettävä 
vähintään kymmenen (10) vuotta tilikau-
den päättymisestä siten järjestettynä, että 
tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan 
vaikeuksitta todeta.

tilikauden tositteet, liiketapahtumia 
koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kir-
janpidon täsmäytysselvitykset sekä muu 
kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on 
säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta. 

euroopan unionin rahoittamien projektien 
kirjanpitoaineisto säilytetään ko. projektille 
annettujen ohjeiden mukaisesti, kuitenkin 
vähintään kymmenen (10) vuotta ohjel-
makauden viimeisestä maksatuksesta 
laskien.    

Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, 
tositteet ja muut selvitykset säilytetään 
kolmetoista (13) vuotta sen kalenterivuo-
den päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestoin-
ti on valmistunut.

luettelOt  
ja SelvItYKSet

alleKIrjOItuKSet ja  
merKInnät 
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ammattiopisto Samiedu
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna
puh.  015 550 6000
samiedu@samiedu.fi  
www.samiedu.fi

Kitee

Parikkala

Savonlinna

Enonkoski

Rantasalmi

Sulkava

Savonlinna

https://sign.visma.net/fi/document-check/4585fa5c-e404-4e71-9465-332624ae5495

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 64 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 64 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 64 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 64 sider før denne siden Dette dokument indeholder 64 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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