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OLENNAISET TAPAHTUMAT
TOIMINNASSA JA
TALOUDESSA
Kuntayhtymän
johtajan / rehtorin
katsaus:
A. VUOSI 2021 OLI
KOKONAISUUDESSAAN
KORONAVUOSI
Vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan koronarajoitusten varjostama. Erilaiset rajoitteet
kohdentuivat konkreettisimmin pääkaupunkiseudulle ja muille väestökeskittymä
alueille, Savonlinnan seudulla pystyttiin
järjestämään
koulutus
suunnitellusti
muutamaa lyhyttä ajanjaksoa lukuun ottamatta. Toki maskien käyttöä ja muita
koronaohjeita noudatettiin, mutta kaiken

kaikkiaan vuoden 2021 aikana korona
rajoitteisiin sopeuduttiin melko hyvin
Samiedussa.
Opiskelijat saivat tukea etäopiskelujaksoilla, kouluterveyskyselyyn 2021 vastanneista Samiedun opiskelijoista 90 %
vastasi saaneensa riittävästi ohjausta etäopintoihin. Opettajat ja muut ohjaajat
ovat pystyneet löytämään opiskelijalähtöisiä keinoja, tätä kehitystyötä on tuettu
panostamalla verkkopedagogiikkaan sekä
henkilöresursseja lisäämällä että pedagogisten ratkaisujen variaatioita lisäämällä. Samiedusta onkin kehittynyt verkko
pedagogiikan kärkiosaaja koko Suomessa.
Opiskelijoiden syrjäytyminen korona-ajasta

johtuen ja keskeyttämisasteen nousu on
ollut ilmeinen seuraus korona-aikana monilla paikkakunnilla. Samiedu on panostanut opiskelijoiden ohjaukseen ja kohtaamiseen eri keinoin. Esimerkkinä voidaan
mainita Pohjolankadun kampuksella sijaitseva ”Chillaamo”, missä erityisesti nuoria opiskelijoita ohjataan opiskelijalähtöisin menetelmin eri elämänhaasteissa tai
Chillaammossa voi ottaa rennosti muuten
vaan. Ohjauksen kokonaisuus on moninainen, kaikille on tarjolla yksilöllisiä ratkaisuja joko suoraan Samiedun henkilökunnan
toimesta tai sitten alueen verkoston kautta. Keskeyttämisaste nousi vuoden 2021
aikana edellisvuodesta vain hieman,
+0,5 %. Tähän tulokseen voi olla tyytyväinen, vaikka suunta onkin väärä sinänsä.

Kuva 1: Samiedu tarjoaa opiskelijoilleen erilaisia ohjauksen ympäristöjä ja keinoja. Opiskelijoiden Chillaamo sijaitsee Pohjolankadun kampuksella.
Kuvassa ohjaaja Tilda Salo.
4

OKM:n linjaukset
ajasta ja paikasta
riippumattoman
ammatillisen
koulutuksen
lisäämiseksi kertoivat
Samiedun etenevän
oikeaan suuntaan.
B. LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2021
SAMIEDUSSA
Taloudellinen ja toiminnallinen tilanne vuoteen 2021 lähdettäessä oli hyvä. Korona vaikeutti kaikkea toimintaa, mutta annettuihin
rajoitteisiin oli vain sopeuduttava. Samiedu
toteutti esimerkillisesti OKM:n ja hallituksen
kärkihanketta, ammatillisen koulutuksen
reformia, ja tuotti niitä suoritteita, mitä koulutuksen järjestäjiltä edellytettiin. Muutokset eri tutkintojen toteuttamisessa olivat
erivaiheisia, joissain koulutuksissa otettiin
suurempia kehitysloikkia, toisissa pienempiä. Kuitenkin oli tullut selväksi, että vain
hyvällä ja toimivalla taloudenpidolla voidaan ammatillisen koulutuksen jatkuminen
Savonlinnan seutukunnalla varmistaa. Koulutuksen järjestäminen on myös volyymilaji,
tämä on viimeistään vuoden 2022 alussa
tullut OKM:n suunnitelmissa ilmi.
Haasteena Savonlinnan seutukunnalla oli
edelleen toimintaympäristön muutoksen sisäistäminen - nuorten, peruskoulusta tulevien opiskelijoiden osuus ei riitä, heitä on noin
400 opiskelijaa Samiedun kokonaisuudessa.
Samiedun tulikin järjestää koulutuksensa
entistä saavutettavammin, tätä kehitystä
vauhditti korona-aikakin. OKM:n linjaukset
ajasta ja paikasta riippumattoman ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi kertoivat
Samiedun etenevän oikeaan suuntaan.
Tarkastuslautakunta kiinnitti viisaasti huomiota tehtyihin strategisiin valintoihin: siirtämällä opintoja enemmän verkkopohjaisiksi pystytään vastaamaan alati muuttuviin
haasteisiin, joita ikärakenne ja opiskelija

Kuvio 1: Samiedun opiskelijavuositavoitteet ja saavuttamisaste vuosina 2018-2021

tilanne aiheuttavat. Verkko-opinnoilla pystytään laajentamaan opiskelijapohjaa myös
alueemme ulkopuolelle (Arviointikertomus
2020). Samassa yhteydessä Tarkastuslautakunta nostaa eEDU-hankkeen (eSamiedu)
keskiöön pedagogiikan uudistamisessa.
Muutos on haasteellista, opettajien työ on
jatkuvassa muutoksessa. Toiminnan laatuun
ja opiskelijoiden motivointiin on jatkuvasti
kiinnitettävä huomiota, verkossa työskennellessä keinot ovat erilaisia kuin perinteisessä luokkahuone- tai työsaliopetuksessa.

C. KOULUTUS JA OPISKELIJAT 2021
Vuosi 2021 oli käänteentekevä Samiedun
lähihistoriassa: marraskuussa tutkintoopiskelijamäärä nousi 1950 opiskelijaan,
mikä mahdollistaa aidosti OKM:n asettaman opiskelijavuositavoitteen saavuttamisen (1525 opv). Keskimäärin Samiedussa
opiskeli 1711 tutkinto-opiskelijaa, mikä sekin
kertoo opiskelijamäärien tasaantumisesta
kuukausitasolla.
Edelleen opiskelijoiden sisäänotto jatkuvassa haussa oli 11 kertaa vuodessa ja tutkintotodistuksia kirjoitettiin läpi koko vuoden.
Toki on järkevää joissakin tutkinnoissa rajoittaa opiskelija-aloituksia esim. neljään kertaan vuodessa (esim. logistiikka). Näin pystytään takaamaan opiskelijoille täysiaikainen

opiskelu opetustarjonnan osalta. Opiskelijat
valitsevat myös pelkkiä tutkinnon osia opintojensa kohteeksi, tämä kehityssuunta on
ollut koko Suomessa reformiaikakautena
vallitseva kehityssuunta. Samiedussa opiskeltiin noin 6000 tutkinnon osaa, OKM:n
kannustamana tämä suuntaus vain kiihtyy.
Ennuste on, että vuonna 2023 rahoituksen
piirissä on tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet, esim. opintojaksot (15 osp tms.).
Yhteishaun kautta Samieduun hakeutui noin 170 opiskelijaa. Määrä ei noussut
oppi
velvollisuuden laajentumisesta huolimatta (-> 18 vuotta). Voidaan arvioida, että
oppivelvollisuuden laajentumisen myötä
Samieduun hakeutui muutama opiskelija
enemmän kuin aiempina vuosina. Tämä
toisaalta kertoo, että Savonlinnan seutu
kunnalla nuoret ovat sijoittuneet hyvin
erilaisille opintopoluille tai työmarkkinoille perusasteen koulutuksen jälkeen. Samalla todettakoon, että nuorten opiskelijoiden määrä tulee edelleen laskemaan
Samiedussa, toiminnan painopisteet ja resursointi on seurattava tätä kehityssuuntaa.
Jatkuvan haun kautta Samieduun hakeutui
ennätysmäärä opiskelijoita, kokonaismäärä
oli reilut 1350 opiskelijaa. Tässä on kasvua
edelliseen vuoteen noin 500 opiskelijaa,
suunta on erinomainen ja näillä määrillä
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Jatkuvan haun kautta
Samieduun hakeutui
ennätysmäärä
opiskelijoita,
kokonaismäärä oli
reilut 1350 opiskelijaa.
saamme varmistettua riittävän volyymin
ammatilliseen koulutukseen seutukunnalla.
Samiedun toiminta on paikallista ja paikallisia yrityksiä ja sidosryhmiä hyödyttävää,
mutta yhä enemmän kansallista, verkon
kautta tapahtuvaa, monimuotoista koulutusta valituille kohderyhmille ja valituissa
tutkinnoissa.
Savonlinnassa nuorten ikäluokan, peruskoulusta valmistuvien määrä laskee edelleen nopeasti. Savonlinnan kaupungin
ennusteiden mukaan perusopetuksessa
olevien oppilaiden määrä putoaa viidessä
vuodessa nykyisestä n. 2600 oppilaasta n.
2000 oppilaaseen. Kymmenessä vuodessa
oppilasmäärä putoaa peräti n. 1500:aan.
On selvää, että Samiedu ei voi laskea tulevaa toimintaansa näiden ikäluokkien varaan. Todettakoon kuitenkin, että nuoret
kohderyhmänä on Samiedun toiminnassa
edelleen tärkeä, nuorista ja heidän ura- ja
opintopolustaan on pidettävä huolta. Ketään ei jätetä ilman opiskelupaikkaa, ilman
ohjausta ja tukea.

OKM on kansallisesti, ja Samiedun tarkastus
lautakunta paikallisesti, kiinnittänyt huomiota opiskelijoiden keskeyttämiseen ja sen
tason vähentämiseen. Viime vuosien ajan
keskeyttämisen %-tavoite on ollut noin 10 %.
Koronavuosina ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden keskeytysaste on monilla seutukunnilla noussut merkittävästi.
Samiedussa kaikkien opiskelijoiden (pt, at,
eat) keskeyttämisaste oli 11,4 %, nousua oli
edelliseen vuoteen puoli prosenttia. Tulosta
voidaan pitää tyydyttävänä ottaen huomioon koronavuosien vaikeudet. Huomioitavaa on myös, että eri koulutusten järjestäjien kirjaustavat keskeyttämiseen liittyen
vaihtelevat merkittävästi – jotkut raportoivat
pelkän perustutkintoa suorittavien keskeyttämisasteen. Samiedussa absoluuttisesti
eniten keskeyttämisiä oli sosiaali- ja terveys
alan perustutkinnossa (27), mutta reilun
300 opiskelijan joukossa keskeyttämisaste
painuu keskiarvon alle. Muita keskeyttämisherkkiä aloja olivat ravintola- ja cateringala
(12), puhtaus- ja kiinteistöpalveluala (8) sekä
kone- ja tuotantotekniikka (8) nimenomaan
tarkasteltuna suhteessa alan opiskelija
määrään. Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnossa keskeyttämisen
taso oli myös keskiarvoa suurempi (14).
Opiskelijoiden palaute on olennainen osa
koulutustoiminnan kehittämisessä ja osa
nykyistä rahoitusmallia. Opiskelijoilta kerätään palautetta OKM:n ohjeiden mukaisesti
nk. ARVO-palautekyselyillä opintojen alus-

Kuvio 2: opiskelijoiden keskeyttämisaste Samiedussa vuosina 2015-2021
6

sa ja lopussa. Päättöpalautteen vastaajaasteen tavoite oli 70 %, se saavutettiin hienosti ja tulos oli 80 %. Opiskelijapalaute oli
edelleen erittäin hyvää, numerolukuna 4,2
asteikolla 1-5 (päättöpalaute). Aloituspalaute
oli vielä parempaa, lukuarvona 4,4, mutta
vastausprosentti oli hieman pienempi. Työelämäpalautteen keräämiseen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämiseen
on kiinnitettävä huomiota jatkossa entistä enemmän. Joulukuun 2021 puolivälissä
Samiedun opiskelijoista 611 opiskeli työ
paikoilla, määrä on kehittynyt hyvin ja toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformia
(luokkahuoneista työpaikoille) hienosti. Samaan aikaan kampuksilla opiskeli noin 400
opiskelijaa – opiskelu on muuttunut entistä
enemmän työelämälähtöiseksi ja työelämätaitoja kehittäväksi.
Opiskelijoiden työllistyminen tai jatkoopiskelu vaikuttavat suoraan rahoitukseen.
Samiedun opiskelijat ovat työllistyneet aiempaa paremmin Vipunen-tilastopalvelun
mukaan. Jatko-opintoihin sijoittumisessa
on vielä parannettavaa, valmistumisvuonna
tai seuraavana vuonna opiskeluja korkeaasteella jatkoi koko Suomessa vain vaatimaton määrä opiskelijoita. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista 55 %:lla on taustallaan
ammatillinen koulutus. Jatko-opintoihin
hakeudutaan siis myöhemmin kuin rahoituskriteerinä toimivan valmistumisvuoden
tai sitä seuraavan vuoden aikana. Tässä on
Samiedulle suuri mahdollisuus ja suorien
koulutusputkien rakentaminen KaakkoisSuomen ammattikorkeakouluun onkin jo
käynnissä. Ei vain perinteisesti informaatiota opiskelijoille jakamalla, vaan rakenteellisia opintoputkia rakentamalla, jolloin opiskelijalla on Samieduun tullessaan
opiskelu
paikka Xamkissa tiettyjä reuna
ehtoja ja opintopolkuja noudattaessaan.
Opiskelijoiden suoritusten määrä on hyvällä
tasolla. Tutkintoja syntyi viime vuonna 639
kpl ja määrä on 68 tutkintoa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Vuoden 2020 pienoinen
taantuma otettiin näin tutkintomäärissä kiinni. Tutkinnon osia suoritettiin ennätysmäärä,
näitä syntyi vuonna 2021 aikana lähes 6000
tutkinnon osan verran. Kasvua tuli erityisesti
Samiedun omien opiskelijoiden kohdalla

(kasvua peräti +700 tutkinnon osaa), kun
ulkopuolisten hierojakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tuloksena syntyneiden tutkinnon osien määrä laski jonkin verran.
Samiedun yhtymähallitus haki kesäkuussa
2020 nykyiseen järjestämislupaan uusia,
paremmin seutukunnan aikuisväestölle
sopivia tutkintoja, erityisesti ammatti- ja
erikoisammattitutkintoja. Vuoden käsittelyja lisäinformaatiokierrosten jälkeen loppu
tulos oli Samiedulle myönteinen. Uuteen,
päivitettyyn
järjestämislupaan
saatiin
1.8.2021 alkaen mukaan:
- hius- ja kauneudenhoitoalan
erikoisammattitutkinto
- mielenterveys- ja päihdetyön
ammattitutkinto

Kuvio 3: Samiedun tutkinto-opiskelijamääriä eri vuosina ilman ulkoisia hierojaopiskelijoita.
Keskimäärin Samiedussa opiskeli 1711 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2021.

- turvallisuusalan perustutkinto

kykyisimpien koulutuskokonaisuuksien rakentamiseksi. Samiedu on toistaiseksi pystynyt tähän volyymihaasteeseen vastaamaan
järjestämällä koulutustarjontansa entistä
saavutettavammaksi: Samiedun opiskelijat
opiskelevat kampuksilla, työpaikoilla ja verkossa monimuotoisesti. Opiskelijamäärien
kehitys on ollut erinomaista, kuvio 3 kertoo
tilanteen ilman ulkopuolisten hierojakoulujen kanssa tehtävää volyymia.

- turvallisuusalan ammattitutkinto

D. HENKILÖSTÖ

- ympäristöalan ammattitutkinto

Koronaepidemia jatkui vuoden 2021 ajan
ja koko henkilöstö on ollut kovilla. Koronasta aiheutuvia ohjeita ja rajoituksia tulkitsi Samiedussa nk. Valmiusryhmä, jossa
oli jäseninä johdon, opetustoimen sekä
opiskelija
terveydenhuollon edustajia. Tilaja turvallisuuspäällikkö kokosi ajantasaiset,
usein ristiriitaisetkin ohjeet (mm. THL, STM,
Valtioneuvosto, OPH, AVI, Sosteri) kokouksiin
ja niiden perusteella Valmiusryhmä ohjeisti
sekä henkilökuntaa että opiskelijoita. Kokonaisuutena järjestely toimi hyvin ja palaute
esim. henkilöstön puolelta oli myönteistä.

- mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkinto
- rakennusalan työmaajohdon
erikoisammattitutkinto
- talotekniikan ammattitutkinto
(ei 2387 osaamisalaa)

Tämäkin positiivinen päätös lisää mahdollisuuksia rakentaa aiemmin mainittuja opintoputkia esim. turvallisuusalan
perustutkinnosta Xamkin turvallisuusalan
tradenomikoulutukseen. Tämä on todella tärkeää koko Savonlinnan seutukunnalle alueellisten koulutuspalvelujen säilymisen kannalta.
Koulutuksen järjestäjillä on oltava riittävä volyymi koulutustoiminnan järjestämiseen. OKM asettaa vuosittain tavoitteellisen
opiskelija
vuositavoitteen, joka on rahoituksen jatkuvuuden kannalta olennaisen
tärkeä tekijä. Samiedussa ja miksei Savonlinnan seutukunnalla yleensäkin on ymmärrettävä Suomessa käytävä keskustelu ja
suunnittelutoiminta suurempien, kilpailu

Samieduun palkattiin vuoden 2021 aikana lisää verkkopedagogiikan osaajia
(opettajia ja verkko-opo) ja tällä mahdollistettiin saavutettavamman, laadukkaan
koulutus
toiminnan kehittyminen myös

verkossa. Opiskelijoiden palautetta ja
opiskelua seurataan intensiivisesti ja oppimisanalytiikkaa otettiin käyttöön esim.
Moodlen IntelliBoardin muodossa. Opiskeluja tuetaan eri keinoin verkko-oppimisympäristössä ja kaikki verkko
toteutukset
siirrettiin
vanhoista
Moodle-versioista
Moodle Pinja -oppimisalustalle. Jo olemassa olevasta henkilökunnasta valikoitui
verkko-opettajia eEDU-hankkeeseen ja
verkkopedagogiikan koulutusta järjestettiin yhteistyössä Xamkin kanssa reilulle 15
opettajalle. Kevään 2022 aikana opettajien koulutusta jatketaan Samiedun oman
DigiPeda-koulutuksen avulla. Opettajat
ovat kiitettävästi olleet kiinnostuneita lisäämään valmiuksiaan verkon kautta tehtävän
koulutuksen järjestämiseksi.
Monet opiskelijat tarvitsevat entistä enemmän tukea opiskeluihinsa ja elämänhallintaan. Samieduun palkattiin pedagoginen
päällikkö tukemaan tutkintokehitystä sekä
kehittämään opiskelijaohjausta ja -huoltoa.
Vuoden 2022 alussa aloitti uusi erityisopettaja ja erityisen tuen prosessia kehitettiin
samalla toimivammaksi. Opiskelijoiden
elämänhallintaa parantamaan rekrytoitiin
ohjaaja, joka työskentelee opettajien sekä
taitovalmentajien tukena koulutusaloilla.
Opiskelijahallintoa kehittämään palkattiin
erityinen opiskelijahallinnon suunnitteli7

ja ja tiimipäällikköjen työaikasuunnittelua
tukemaan oma tukihenkilönsä. Kaiken
kaikkiaan prosesseja on kehitettävä koko
ajan – se, mikä ennen toimi, ei toimi enää
opiskelijarakenteen muututtua olennaisesti
aiemmasta. Asiakaslähtöisyys ja opiskelijoiden tukeminen kaikella tavoin tulee olla
keskiössä entistä enemmän.
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät
hieman aiemmasta vuonna 2021 (11,7 pv ->
10,7 pv). Muistettakoon, että kunta-alalla
vuonna 2020 poissaoloja oli 16,7 pv per työntekijä (Kunta10-tutkimus). Samiedussa joitakin pitkillä sairauslomilla olleita henkilöitä
palasi töihin ja joidenkin kohdalla päädyttiin toisenlaisiin ratkaisuihin. Viime vuosina
Samiedu on tiivistänyt yhteistyötään työterveyshuollon kanssa ja parempi seuranta
tuottaa selkeästi tuloksia. Kilpailutuksen tuloksena työterveyspalveluiden toteuttajaksi
valikoitui syksystä 2021 alkaen Terveystalo.
Terveystalon organisoimana järjestettiin
Parempi Työyhteistö -kysely (ParTy). Kyselyyn päädyttiin erityisesti laajan vertailumateriaalin vuoksi, koulutusalan vastaukset
voitiin nostaa omaksi vertailuaineistoksi (n.
6000 vastaajaa). Samiedussa vastauksia saatiin 139 kpl ja vastausprosentti oli normaali
noin 70 %. Kysely tuottaa tietoa organisaation toimivuudesta ja kehittämiskohteista,
nyt saatiin tietoa työyhteisön toimivuudesta, työilmapiiristä, esihenkilötoiminnasta,
johtamisesta ja työnkuormittavuudesta ja
työnilosta. Tulokset olivat odotettuja, suuren
toimintamuutoksen läpikäynyt Samiedu
on melko samanlaisessa tilanteessa kuin
muutkin koulutusorganisaatiot Suomessa.
Haasteet ovat melko samoja ja tukea tunnutaan saatavan omasta tiimistä ja työkavereista. Seuraavassa lyhyt listaus keskiarvoista
Samiedussa ja vertailuaineistossa (suluissa):
- työstressi 3,1 (3,1)
- työnilo 3,9 (3,9)
- tiimin toimivuus 3,6 (3,5)
- tiimin kehittämisaktiivisuus 3,9 (3,8)
- tiimien välinen yhteistyö 3,2 (3,3)
- esimiehen toiminta 3,8 (3,8)
- johdon toiminta 3,1 (3,0)
- kuormitustekijät työssä 3,5 (3,4)
- työn hallinta 3,6 (3,5)
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- tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,0
(4,0)
ParTy-kyselyn tuloksia käydään läpi tiimeittäin kevään 2022 aikana ja kehitystoimen
piteisiin ryhdytään aikailematta.
Henkilöstön työhyvinvointia pidettiin yllä
mm. työhyvinvointipäivien avulla ja henkilökunnalla oli käytössään Smartum-liikuntaja kulttuuriedut arvoltaan 100 euroa vuodessa. Tyhy-päivien yhteydessä etua nostettiin
20 eurolla. Joulukuussa koko henkilöstölle
maksettiin tuloksellisuuspalkkio (200 tai
400 euroa) perustuen palvelus- tai työsuhteen kestoon ao. vuonna. Seuraavassa muutama avaintieto henkilöstöstä vuonna 2021
(suluissa aiemman vuoden luvut):
- henkilöstömäärä vuoden lopussa 191 (178)
- sairauspoissaolot 2360 päivää (2300 pv)
- sairauspoissaolot per henkilö 10,7 päivää
(11,7)
- henkilöstön keski-ikä 50,5 vuotta (51,2 v)
- opetushenkilöstön kelpoisuusaste 93,3 %
(95 %)
- henkilöstön koulutuspäivät 5 pv/henkilö
(5,6)
Henkilöstön keski-iän nouseminen saatiin
taitettua, Samiedun henkilökunta on kokenutta, kuten ammatillisen koulutuksen
järjestäjien henkilökunta koko Suomessa.
Suurin henkilöstöryhmä Samiedussa on
ikäluokka 60-65 vuotta ja seuraavaksi suurin 55-59 vuotta. Opetushenkilöstön kelpoisuusaste on edelleen hyvä, 93,3 %. Samiedu
kannustaa henkilökuntaansa kouluttautumaan työn ohessa. Koulutuspäivien kirjaantumisessa on haasteita, tähän on kiinnitetty
vuoden 2022 alussa erityistä huomiota. Henkilöstöön liittyvistä tarkemmista tunnus
luvuista ja muista parametreista on laadittu
erillinen henkilöstöraportti.
Opetushenkilöstön työajan seurantaa ja
työntekemisen suunnittelua parannettiin.
Työajan seurantaa tehdään TAIKA-työajan
seurantaohjelmalla ja hyvän lähiesihenkilötyön (tiimipäälliköt) sekä paremman opettajien työajanseurannan tuloksena vuonna
2021 ei ylituntikorvauksia maksettu käytännössä laisinkaan. Tällä positiivisella kehi-

tyksellä oli varmasti vaikutuksensa työssä
jaksamiseen ja muuhun työskentelyyn
yleisesti. Tiimipäälliköiden tueksi palkattiin
suunnitteluhenkilö ja näin tiimipäälliköiden
aikaresurssia suunnataan varsinaiseen esihenkilötyöhön.
Esihenkilöitä valmennettiin tehtäviinsä
ja mm. työsuojelukoulutusta järjestettiin
koko esihenkilöportaalle.
Koulutusten
kehittämis
toimintaa varmistamaan sekä
lähiesihenkilötyötä resursoimaan rekrytoitiin viides tiimipäällikkö vuoden 2022 alussa.
Tiimien kokoa päästään hieman pienentämään ja Samieduun saadaan uudenlaista
osaamista jokaisen rekrytoinnin yhteydessä.
Samiedun henkilöstön enemmistö (noin 150
henkilöä) oli opetus- ja ohjauspalveluissa,
lisäksi hankkeita tekee noin 20 hengen tiimi.
Samiedun toimintaa toteutetaan todella
kevyellä hallinnolla ja tukipalveluhenkilöstöllä.
Näin nykyaikaisessa koulutusorganisaatiossa
tulee tilanteen ollakin. Myös vuoden aikana
tapahtuneet rekrytoinnit suuntautuivat pääosin opetus- ja ohjaushenkilöstöön.

E. HANKETOIMINTA JA
KANSAINVÄLISYYS 2021
Hanketoiminnan perustana toimii Samiedun
strategiset linjaukset sekä vuonna 2021 laaditut hanketoiminnan linjaukset. Hanke
toiminnan tavoitteena on toteuttaa tulevaisuuspainotteista
ja
innovatiivista
kehittämistyötä laadukkaan ja nykyaikaisen
ammatillisen koulutuksen eteenpäin viemiseksi sekä alueen elinvoimaisuuden tukemiseksi yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Hanketoiminnalla vahvistamme myös
Samiedun roolia tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnassa ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.
Vuonna 2021 Samiedu oli mukana toteuttamassa yhteensä 55 (47 vuonna 2020) kehittämishanketta. Samiedun hankesalkun
kokonaisrahoitus oli 31.12.2021 yhteensä
4 814 102 €. Hankkeiden kokonaisrahoitus
vuoden 2021 osalta oli yhteensä 2 096 802 €
(2 027 762 €). Hankkeet olivat yhteistyöhankkeita, joista 20 hankkeessa Samiedu toimi
hallinnoijana ja 35 hankkeessa osatoteuttajan

roolissa. Samiedu on suunnitelmallisesti ottanut hanketoteutuksissa suurempaa roolia
hankehallinnoijana. Olemme myös lisänneet
hankkeiden viestintää niin sisäisissä kuin ulkoisissa kanavissa sekä kehittämisyhteistyötä
korkea-asteen kanssa, jotta voimme muodostaa uusia koulutusväyliä ammatillisesta
koulutuksesta korkea-asteelle.

Hankkeissa
vahvistettiin myös
erityisesti yritys- ja
sidosryhmäyhteistyötä
ja kuunneltiin
työelämän tarpeita
koulutustuotteiden
kehittämiseksi.
Hankkeissa vahvistettiin myös erityisesti
yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä ja kuunneltiin työelämän tarpeita koulutustuotteiden
kehittämiseksi.
Kehittämistyö
alueen työ
elämän ja sidosryhmien kanssa oli laaja-alaista, vuonna 2021 yritys-,
sidos
ryhmä- ja yhteistyökumppaneita
kehittämishankkeissa oli yhteensä 595, joista eteläsavolaisia yrityksiä ja sidosryhmiä
270 ja kansainvälisiä yrityksiä yhteensä 3.
PAMU Savonlinna -hankkeessa vahvistettiin yhteistyötä Xamkin ja Savonlinnan
Hankekehityksen kanssa pohtimalla yhteistä viestinnän toimintamallia yritys
asiakkaille. Yhteistyön tavoitteena on saada
yritysasiakkaat innostumaan kehittämistyöstä hankkeiden kautta. Hankkeessa
suunniteltiin myös palveluyrityksille suun-

Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Määrä kpl
25
29
26
36
47
55

Samiedun rooli
koord.
partn.
8
17
9
20
8
18
12
24
17
30
20
35

nattu palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus asiakaslähtöisemmän
liiketoiminnan kehittämisen tueksi.
Koulutusportti-hankkeessa tunnistettiin Etelä-
Savon alueen
vetovoimatekijöitä, kiinnostavia
yritysyhteistyömalleja
ja
koulutuksia sekä työelämän
toiveita. Hankkeessa kartoitettiin Samiedulla erityisesti matkailu- ja ravintolaalan koulutuksen kehittämismahdollisuuksia sekä yrittäjien
tarpeita. Hanke oli mukana
mm. mara-alan verkostoitumis
tilaisuudessa
Opetusravintola
Paviljongilla. Hankkeen tavoitteena on
kehittää koulutusviestintää nostamalla esiin
Etelä-Savon alueen koulutuksen ja yritys
yhteistyön vahvuuksia.
Digi & Design -hankkeessa suunniteltiin
räätälöidysti yrityskoulutuksia suoraan
asiakkaiden tarpeisiin; digimarkkinointia,
palvelumuotoilua ja digiteknologioiden
käyttöä ja hyödyntämistä. Mukaan hankkeen koulutuksiin ilmoittautui ensimmäisellä kierroksella 20 yritystä. Vakkahankkeessa tavoitettiin noin 100 etelä
savolaista pientä yritystä. Asiantuntijat
olivat mukana mikro- ja PK-yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittämistyössä.
Verkostoituminen ja yhteistoiminta eri
organisaatioiden ja yritysten välillä koettiin
auttavan yritysten kehitystyössä. Yrittäjyys
kasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon
-hankkeessa on edistetty yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa nuorten työelämä
valmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja NY-toiminnan kautta tuettu nuorten
siirtymisiä yrittäjyyteen, jatkokoulutukseen
ja työelämään.

OPH
15
12
6
8
11
20

OKM
4
6
5
5
8
9

Rahoittaja
ESR
4
7
11
15
19
19

Metsäalan
Osaajat 2020 -hankkeessa on kehitetty monipuolisesti työkykyä,
tehokkaita työmenetelmiä sekä työhyvinvointia. Kehitystyötä on toteutettu suorittamalla työmaavierailuja, joiden aikana on
kuvattu kuljettajan työskentelyä dronella ja
kahdella siirrettävällä kameralla sekä ohjaamossa sijaitsevalla 360-kameralla. Hankkeessa mukana oleville yrityksille on järjestetty
työhyvinvointitapahtumia, työkykymittauksia
ja monipuolista työn tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden muokkaamista. Osaava
teknologiaklusteri 2025 -hankkeessa on järjestetty hankkeessa mukana oleville yrityksille haluamaansa teknologia- ja esihenkilöalan
koulutuksia. Thinglink-sovellusta muokataan
sitä tarvitsevien yritysten käyttöön heidän
tarvitsemillaan ominaisuuksilla. Samiedun
tiloissa järjestettiin 23.11.2021 Teknologiatiistai-
tapahtuma. Tilaisuudessa esiteltiin mm.
robottihitsausta ja levynkäsittelyä yhteistyössä
Retco Oy:n ja Migatronicin kanssa. Tilaisuus
oli avoin kaikille osallistujille ja tilaisuuteen
osallistui myös lähialueiden peruskoulujen
yläluokkien oppilaita. Osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä n. 400 henkilöä.

Kokonaisrahoitus /vuosi
EAKR
1
1
2
3
2
1

Muu
1
2
2
5
7
6

689 833
904 805
1 309 913
1 517 564
2 027 762
2 096 802

Taulukko 1: Samiedun hankevolyymeita vuositasolla ajanjaksolla 2016-2021
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Samiedu sai tunnustuksena laadukkaasta
ja luotettavasta kansainvälisyystoimintojen toteuttamisesta Erasmusohjelmien akkreditoinnin koko Erasmusohjelmakaudelle 2021-2027.
Samiedun verkkokoulutusten kehittämistä
sekä opettajien verkkopedagogista osaamista on viety eteenpäin eEDU - verkkooppimisen kehittämishankkeessa, jota
toteutetaan yhteistyössä Xamkin kanssa.
Samiedun opettajille suunnattuun Digi
Peda-valmennukseen osallistui yhteensä 15
opettajaa. Lisäksi verkko-oppimisympäristössä on otettu käyttöön IntelliBoard-työkalu, jolla seurataan ja varmistetaan verkko
koulutusten laadukasta toteuttamista.
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittämistä toteutetaan eWorking-hankkeessa
digitaalisia ympäristöjä ja etäyhteyksiä hyödyntäen. Digitaalisten ympäristöjen käyttöönoton myötä voidaan saada uusi joustava toimintamalli osaamisen hankkimiseen
sekä osoittamiseen työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa.
Ohjausta on kehitetty laaja-alaisesti vahvistamalla opintopolkujen rakentamista ammatillisen oppilaitoksen ja kuntakokeilun
välille (Jatkuvan oppimisen -hanke), jossa
kehitetään vaikeasti työllistyvien työttömien
työnhakijoiden räätälöityjä koulutuspolkuja
ja yhteistä osaamiskartoitusmallia. Ammatillisen oppilaitoksen sisällä ohjausta on aloitettu vahvasti kehittämään jatkuvan oppimisen
lähtökohdista käsin; sekä hanke
toiminnan
että opiskelijapalveluiden rakenteita on
muutettu enemmän opintopolkuja tehokkaammin palvelevaksi. Ajatuksena on, että
mm. ohjauksen hankkeiden käytänteitä saadaan juurrutettua tehokkaammin käytäntöön ja oppilaitoksen aloille, mutta myös ohjaustoimintojen parempi integroituminen.
Kasvupolku työhön -hankkeessa rakennettiin Etelä-Savon aluetta palveleva moni
ammatillinen toimintamalli, johon kuului
ammatillinen oppilaitos (Samiedu) ja runsaasti eri työllisyystoimijoita (Savonlinnan
10

Toimintakeskus, Bovallius-Palvelut, Savon
linnan alueen kuntakokeilu, alueiden kuntien työllisyyspalveluita ja TE-toimistot.
Hanketoimijoiden kesken (Toimintakeskus,
Bovallius ja Samiedu) rakennettiin moni
ammatillisuutta ja toimijoiden erityisosaamista hyödyntävä henkilöasiakkaan työvalmennusmalli. Samalla tuotettiin uusi
opinnollistamisen malli ammatillisesta
oppilaitoksesta pajoille, jossa tehdään
henkilöasiakkaan osaamista näkyväksi ja
rakennetaan koulutuspolkuja niille, joilla
osaamisen vahvistamisen tarve on ilmeinen, mutta tavanomainen opiskelu oppi
laitoksessa ei sovellu.

Kansainväliset liikkuvuusjaksot
Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti
vahvasti KA1 Erasmus+ opiskelija- ja henkilöstö-liikkuvuuksien toteutumiseen, eikä
yhtään liikkuvuusjaksoa toteutettu vuoden
aikana. Fyysisiä liikkuvuusjaksoja pyrittiin
korvaamaan toteuttamalla virtuaalisia tutustumisia kansainvälisille yhteistyökumppaneille. Virtual-vierailuja toteutettiin kymmeniä ja niihin osallistui yhteensä 220 vierasta.
Samiedun virtual visit’eistä oltiin kiinnostuneita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opetus
hallitus ja virtual visit -alustana toiminut
Thinglink tekivät artikkelit toteutuksista.
Erasmus KA2 ja KA3 -tyypin kehittämishankkeissa toimittiin tehokkaasti etänä. Vuoden
aikana kaikki hankkeet ja hankkeiden toiminnot tehtiin hankeaikataulujen mukaisesti etänä. Vain yksi kokousmatka toteutui
fyysisenä matkana. Kehittämistyöpajoja, seminaareja ja kansainvälisiä webinaareja järjestettiin kymmeniä. Samieduun on muodostunut vahvaa ja tunnustettua webinaarien
fasilitointi- ja moderointiosaamista.
Kansainvälisyystoimintojen kehittämistä teh-

tiin useissa hankkeissa, joista merkittävimpiä
Global Agents -hanke, jossa tuotettiin kansainvälisissä tehtävissä toimiminen tutkinnon osa yhteistyössä OPH:n kanssa ja Erasmus KA3 Together for the Future VET Skills,
jossa tuotettiin kansainvälisyysstrategia työpajoja, webinaareja ja virtuaalinen ohjekirja
EU-maiden uusille Erasmus-toimijoille.
Samiedu sai tunnustuksena laadukkaasta
ja luotettavasta kansainvälisyystoimintojen
toteuttamisesta Erasmus-ohjelmien akkreditoinnin koko Erasmus-ohjelmakaudelle
2021-2027. Akkreditoinnilla tarkoitetaan
laatuvarmistettua Erasmus-jäsenyyttä, jolla
organisaatiolle taataan rahoitus ulkomaan
vaihtoihin koko ohjelmakaudelle.

Koulutusvienti ja kansainvälisten
osaajien rekrytointi
Koulutusvientiin liittyen organisaation sisäistä kartoitusta jatkettiin vuonna 2021.
Henkilöstö on osallistunut vientikoulutuksen palvelumuotoilun, tuotteistamisen ja
rahoituksen -teemaisiin kehittämisvalmennuksiin. Koulutustuotteita on kokeiluluonteisesti tuotettu yhteistyössä Xamkin kanssa
Virtual Tourism ja Stroke patient’s care and
rehabilitation -verkkokursseina, joista myös
kerätään palautetta. Videokuvaukset metsän luonnonhoidon kurssin tuottamiseksi
verkkoon saatiin valmiiksi kesäaikaan, ja
niistä on tuotteistettu kurssin sisältöä markkinoiva teaservideo.
Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin alueellista toimintamallia on lähdetty työstämään yhteistyössä Esedun ja Xamkin kanssa
KOKKA kohti Etelä-Savoa -hankkeella, joka
alkoi 1.4.2021. Hankkeen alkuvaiheessa on
tehty kartoitusta yritysten työvoimatarpeesta sekä asenteista kansainvälistä työvoimaa
kohtaan. Myös viestintäaineistoa on valmisteltu mm. yrityshaastatteluita videoimalla.

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 2021
Samiedun markkinointi ja viestintä vastaa
sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä, suunnittelusta,
koordinoinnista ja toteuttamisesta. Aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla välite-

Koulutusten
innovatiivinen
kehittäminen ja
uudet monipuoliset
markkinointitoimenpiteet
onnistuivat, ja
saavutimme OKM:n
vuositavoitteen
edellyttämän
opiskelijamäärän
lokakuussa 2021.
tään informaatiota Samiedun toiminnasta,
käydään dialogia opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kanssa sekä lisätään Samiedun
vetovoimaa, vahvistetaan brändiä ja kasvatetaan opiskelijamääriä. Samiedussa markkinoinnin ja viestinnän merkitys on hyvin
ymmärretty, ja arjen viestintävastuu onkin
jokaisella Samiedun jäsenellä.
Viestinnän teknistyminen ja uusien kanavien nopea kehitys yhdessä ammatillisen
koulutuksen kilpailun kiristymisen ja alueen
ikääntyvän väestörakenteen kanssa ovat

haastaneet ja tulevat jatkossakin haastamaan meidät uusiin markkinointi- ja vaikuttavuuskeinoihin. Myös tarve valtakunnalliselle markkinoinnille on kasvanut, kun
haemme opiskelijavolyymia ajasta ja paikasta riippumattomiin verkkokoulutuksiin.
Vuonna 2021 Samiedussa kehitettiin markkinoinnin ja viestinnän toimintamalleja, ja otettiin käyttöön uusia keinoja erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa.
Valtakunnalliseen näkyvyyteen satsattiin
niin koulutus
markkinoinnissa kuin rekrytointimarkkinoinnissa. Koulutusten innovatiivinen kehittäminen ja uudet monipuoliset markkinointitoimenpiteet onnistuivat,
ja saavutimme OKM:n vuositavoitteen edellyttämän opiskelijamäärän lokakuussa 2021.
Myös valtakunnallisessa rekrytointimarkkinoinnissa onnistuttiin väestöhaasteista huolimatta kohtalaisesti, sillä Samiedu rekrytoi
vuoden 2021 aikana yli 20 uutta osaajaa, joista useat tulivat Savonlinnan ulkopuolelta.
Samiedu on tältäkin osin vahvistanut rooliaan myös alueellisena vaikuttajana Savonlinnan seutukunnalla.
Samiedun uusi strategia vuosille 2022–2025
alkoi rakentumaan toukokuussa 2021.
Strategiatyö eteni vaiheittain ja siihen osallistui laajasti useita sidosryhmiä: henkilöstöä, opiskelijoita, yhteistyöyrityksiä, päättäjiä,

jne. Viestintä oli vahvasti mukana uuden
strategian suunnittelussa ja päätöksenteossa alusta alkaen. Onhan viestintä muutosvoima, jonka avulla organisaatiota suunnataan kohti tavoitteita.
Markkinoinnin ja viestinnän toiminnalliset
tavoitteet vuodelle 2021 olivat: uudistetun
brändin jalkautus, Sami-Palvelut Oy:n ilmeen
päivitys, uusien verkkosivujen toiminnallisuuden ja näkyvyyden parantaminen sekä
Citypisteen toimintakonseptin päivitys.

Uusi brändi näkyi kaikessa
Samiedun uudistettu brändi ja uudet
Samiedu.fi-verkkosivut olivat vielä uunituoreita vuoden 2021 alussa. Molempien käyttöönotto ja jalkautus lähtivät erinomaisesti
käyntiin, ja sekä brändi että verkkosivut keräsivät paljon positiivista palautetta henkilöstöltä, asiakkailta ja sidosryhmiltä.
Uudistettu brändi merkitsi paitsi uusia
askelmerkkejä organisaation toiminnalle,
myös paljon materiaalien päivittämistä
uuteen ilmeeseen aina lomakkeista kuvamateriaaleihin ja ajoneuvojen teippauksiin
saakka. Myös Opetusravintola Paviljonki ja
Sami-Palvelut Oy saivat uudet visuaaliset
ilmeensä, joiden pohjalta myös näiden kaikki materiaalit päivitettiin.
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Markkinoinnin materiaalihankinnoissa huomioitiin brändin keskiössä oleva kestävä
kehitys ja ympäristöarvot mm. valitsemalla
kierrätysmateriaaleja. Teema näkyi myös
viestinnän ja markkinoinnin sisällöissä, kun
Samiedun kestävää kehitystä edistäviä tekoja ja toimia tuotiin esille eri kanavissa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Verkkosivustoa kehitettiin
edelleen
Vuonna 2021 verkkosivujen kehitystyötä jatkettiin ja sivuston toiminnallisuutta, tehokkuutta ja näkyvyyttä parannettiin. Sivuston
teknistä toiminnallisuutta parannettiin
käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.
Lisäksi sivuston sisällön ajantasaisuuden
varmistamiseksi päivitysvastuuta jaettiin
useammalle henkilöstön jäsenelle, ja he
saivat koulutusta sivuston päivittämiseen.
Sivustolle luotiin tarvekartoituksen pohjalta
kieliversiot yleisimmille kielille ja selkosuomeksi. Näin myös ulkomaalaiset asiakkaat
löytävät helposti tietoa Samiedusta ja koulutusmahdollisuuksista. Samiedun kehittämis
hankkeiden viestinnän vahvistamiseksi sivustolle rakennettiin blogi, jossa hankkeet
voivat helposti viestiä ja raportoida työnsä
etenemisestä yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Lisäksi Opetusravintola Paviljongin
ja Sami-Palvelut Oy:n erilliset verkkosivustot
integroitiin osaksi samiedu.fi-sivustoa.
Uuden verkkosivuston näkyvyyden parantamiseksi otettiin käyttöön uusia digitaalisia
markkinointikeinoja. Digimarkkinointi lähtikin hyvin käyntiin, ja hyvien tulosten johdosta
työtä jatketaan edelleen. Tehokkaat markkinointitoimenpiteet ovat lisänneet sivuston
ja koulutusten näkyvyyttä valtakunnallisesti
tuplaten verkkosivujen kävijämäärän edellisvuodesta.

vät tapahtumien järjestämisiä Citypisteellä,
minkä johdosta toimintakonseptia päivitettiin. Citypisteellä tarjottavan maksuttoman
koulutusneuvonnan toimintaa ja roolia vahvistettiin, ja sitä markkinoitiin systemaattisesti ja monikanavaisesti erilaisille yleisöille
Savonlinnan seudulla.

kehitys haastavat meidät jatkossakin kehittymään Samiedun brändin ja vetovoiman
vahvistamiseksi valtakunnan tasolla asti.
Vuonna 2021 tehdyt markkinoinnin ja viestinnän kehittämistoimenpiteet antavat tälle
hyvät lähtökohdat.

Tänä päivänä Citypiste on matalan kynnyksen neuvontapiste, josta saa vastaukset kaikkiin opiskeluun liittyviin kysymyksiin kysyjän
iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Maksutonta koulutusneuvontaa tarjotaan joka
arkipäivä. Citypisteelle voi piipahtaa tai varata
ajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.
Koulutusneuvontaa annetaan myös tarvittaessa verkon välityksellä tai puhelimitse.

Samiedun talous
on ollut positiivinen
viimeiset vuodet ja
tämä aika on ollut
myös merkittävää
kehittämisaikaa.

Koulutusneuvonnan lisäksi Citypisteellä
järjestettiin mahdollisuuksien mukaan
tapahtumia, joissa opiskelijat myivät valmistamiaan tuotteita, esimerkiksi leipurikondiittoriopiskelijat
leivonnaisia
sekä
teatteritekniikan ja yrittäjyyden opiskelijat
kädentöitään.
Citypisteen näyteikkunassa tuotiin esille
Samiedun koulutusmahdollisuuksia ja
opiskelijatarinoita. Lisäksi näyteikkunaa somistettiin myös opiskelijatyönä, jolloin opiskelijat saivat harjoitusta ja valmistamiaan
tuotteita esille ikkunaan.
Markkinointi- ja viestintämuotojen moni
puolistuminen ja teknistyminen sekä
Savonlinnan seudun ikääntyvä väestö

F. TALOUS JA TULOKSELLISUUS
Samiedun talous on ollut positiivinen viimeiset vuodet ja tämä aika on ollut myös
merkittävää kehittämisaikaa. Toimintatuotot on pystytty pitämään hyvällä tasolla
korona-ajasta huolimatta. Reformiaikakaudella rahoitusmalli on ollut suorituspainotteinen ja Samiedu on pystynyt tuottamaan
rahoittajan (OKM) edellyttämiä suoritteita ja
vaikuttavuutta. Kuvio 4 kertoo tarkemmin
toimintatuottojen kehityksen vuosina 20172021. Laaja kehittämishanketoiminta sekä
onnistuneet rahoitushaut ovat taanneet
tuottojen positiivisen kehittämisen. Tämä
on poikkeuksellista ammatillisen koulutuksen kentässä.

Citypisteen koulutusneuvonnan
roolia vahvistettiin
Savonlinnan Kauppatorin kulmalla sijaitseva Citypiste toimii Samiedun toiminnan ja
koulutusten näyteikkunana Savonlinnan
keskustan ytimessä. Vaihtelevat korona
tilanteet ja -rajoitukset hankaloittivat ja esti12

Kuvio 4: Samiedun toimintatuottojen kehitys vuosina 2017-2021

Henkilöstökustannukset toteutuivat suunnitellulla tasolla, palkkakustannukset olivat
10,5 miljoonaa euroa. Korona-ajan opiskelu
ei vaikuttanut merkittävästi tarvikkeisiin,
tavaroihin tai palveluostoihin, näiden kulurivien toteuma oli lähes budjetoidun mukainen. Lopputulemana toimintakate nousi
noin 3,3 miljoonaan euroon, mikä on erinomainen tulos vaikeana toimintavuotena.
Poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen
tilikauden ylijäämäksi muotoutuu noin 2,5
miljoonaa euroa. Kuvio 5 kertoo myönteisestä tuloskehityksestä reformiaikakautena
Samiedussa.
Koulutuksen toimialat saavuttivat molemmat opiskelijavuositavoitteensa ja kustannukset olivat budjetoidun mukaiset.
Lopputulemana molempien koulutuksen
toimialojen vuosikatetasot toteutuivat merkittävästi yli budjetoidun tason. Toiminnallisesti molemmat toimialat kehittyivät
suunnitellusti ja opiskelijamäärät olivat
mukavassa kasvussa.
Taloudellinen onnistuminen antaa selkeän
näytön toiminnan tuloksellisuudesta sekä
tehtyjen linjausten oikeellisuudesta. Henkilöstö on pystynyt vaikeassa tilanteessa venymään ja saavuttamaan kaikki tuloskortin
tavoitteet.
Vuodelle 2022 OKM asetti rahoituspäätöksessään opiskelijavuositavoitteeksi 1489

Henkilöstö on pystynyt
vaikeassa tilanteessa
venymään ja
saavuttamaan kaikki
tuloskortin tavoitteet.
opiskelijavuotta. Tämä tavoite voidaan saavuttaa laajentamalla toimintaa verkossa
tapahtuvan koulutuksen avulla muuallekin
Suomeen kuin vain jäsenkuntien alueelle.
Ministeriön tavoitteet tulee saavuttaa, tuleva
taloudellinen hyvinvointi on pitkälle kiinni
Samiedun toiminnan volyymin kehittämisestä. Paikallisesti koulutusta järjestetään
lähiopetuspainotteisesti ja verkko tukee
näitäkin opintoja. Kasvu tulee selkeästi
koulutustarjonnasta verkossa.

G. JÄSENKUNNAT JA HALLINTO
Samiedu on jäsenkuntiensa ja yritysten
asialla. Tehtäväkenttä on moninainen ja
perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Kunnat eivät suoraan rahoita ammatillista koulutusta, vaan rahoitus
kerätään veroina kuntalaisilta, vero-osuus
per asukas on nykyisin 182 euroa. On huomioitava, että verot kerätään, oli tarjolla paikallisesti järjestettyä ammatillista koulutusta
tai ei. On siis jäsenkuntien ja kansalaisten
etu, että Samiedu järjestää laadukasta, pai-

Kuvio 5: talouden kehitys Samiedussa vuosina 2017-2021

kallista 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 osaamista,
antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja
vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä
tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista
kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen
tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen
tai niiden osien suorittamista.
Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi
ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa
opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, 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 keinoin.
2020-luvulla emme voi enää olettaa, että
opiskelijat saapuvat luokkahuoneisiin Savonlinnaan oppia saamaan, vaan edellä mainittu reformilakikin ohjaa nimenomaan joustavuuteen ja opintojen saavutettavuuteen.
Hankittu osaaminen on hankkimis
tavasta
riippumatta arvioitava ja opiskelijan on joustavasti annettava näyttää osaamisensa ja
annettava edetä opinnoissaan yksilöllisesti.
OKM on kiteyttänyt ohjeensa ammatillisille
kouluttajille Suomessa lauseeseen: pois luokkahuoneista työelämään ja simulaattoreihin.
Samiedussa yrittäjyys on läpileikkaava osaaminen kaikille ammatillisille opiskelijoille.
Samiedu panostaa yrittäjyyskasvatukseen ja
yrittäjyysosaamiseen painokkaasti. Yrittäjyyden osaajia palkataan ja monien yrittäjyyttä
edistävien hankkeiden avulla yrittäjyyteen
kannustetaan alueen muiden toimijoiden
kanssa. Suuri jatkajahaaste alueella on ratkaistava yhdessä, on arvioitu, että Itä-Savossa
13

noin 500 yritystä on ilman jatkajaa nykyisten
yrittäjien eläköityessä. Tällä kehityksellä on
suuri vaikutus jäsenkuntien elinvoimaisuuteen jatkossa.
Samiedun johtotiimi jalkautuu vuoden 2022
alkupuolella jäsenkuntiin uutta strategiaa
esittelemään. Vierailut toteutetaan joko verkon välityksellä tai koronatilanteen niin salliessa fyysisenä vierailuna. Savonlinnan kaupunginhallitukselle esiteltiin Samiedun uusi
strategia jo joulukuussa 2021. Vastaanotto
oli hieno ja kaikki läsnäolijat antoivat myönteistä palautetta sekä itse strategiasta että
sen tekoprosessista.
Vuoden 2021 aikana yhtymähallitus kokoontui lähes kuukausittain heinäkuuta
lukuun ottamatta. Yhtymävaltuusto kokoontui toukokuussa sekä marraskuussa.
Yhteistyö yhtymähallituksen ja -valtuuston
kanssa oli rakentavaa ja ristiriitoja päätöksenteossa ei esiintynyt. Hallintosääntöä päivitettiin valtuuston kokousten yhteydessä.
Yhteistyötä juridisissa asioissa yleensä sekä
työehtosopimustulkintoihin liittyen tiivistettiin Kuntaliiton asiantuntijoiden suuntaan.
Samiedu toimi aktiivisesti Kuntatyön
antajien ammatillisessa työnantajaryhmässä.
Samiedun ammatillinen koulutus on jaettu kahteen toimialaan. Koulutuksen toimialat vastaavat ammatillisesta koulutuksesta
perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta. Opiskelijaprofiilin
muutoksen myötä opinnot siirtyvät perus
tutkintopainotteisuudesta ammatti- ja
erikoisammattitutkintoihin. Kokoaikaisten
tiimi
päälliköiden sekä toimialajohtajien
johdolla koulutusta eri tutkinnoissa kehitetään aiempaa tarmokkaammin työelämälähtöisemmäksi.

H. SAMI-PALVELUT OY,
TYTÄRYHTIÖN TOIMINTAA 2021
Sami-Palvelut Oy:n toiminnan merkittävin
volyymi muodostuu ei-tutkintotavoitteisista
työvoimakoulutuksista ja yhteishankintakoulutuksista. Nämä koulutukset käynnistyivät vaisun kevään ja kesän jälkeen syksyllä vähitellen. Myös yrityksissä oltiin varovaisia
koulutusten hankkimisessa ja voimassa oli
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rajoituksia, jotka vaikuttivat ja vaikeuttivat
kautta linjan toimintaa.

mainittakoon maakunnallinen ennakointityö, yrittäjyys ja jatkuvan oppimisen teemat.

ELY-keskuksen toimintavuoden aikana
järjestämissä kilpailutuksissa yhtiö tuli valituksi palvelualojen ja tekniikan alojen
yhteishankintakoulutusten dynaamiseen
sopimuskouluttajarekisteriin. Tämä mahdollistaa Täsmä-, Rekry- ja MuutosKoulutusten järjestämisen Etelä-Savon alueella.
Ensimmäinen sopimuksen piiriin kuuluva
koulutus, TäsmäKoulutuksena yritysverkostolle järjestettävä IWS-koulutus käynnistyikin joulukuussa ja loppuvuodesta päästiin
neuvottelemaan myös palvelualojen RekryKoulutuksesta.

Koulutuksia järjestetään
Samiedun kampuksilla.

Edelleen jatkuivat UOMA-Uravalmennukset
Etelä-Savon alueella, yhdessä verkostona,
johon kuuluvat Sami-Palvelut Oy:n lisäksi KasvuEsedu Oy sekä Toimintakeskukset
(Savonlinna ja Mikkeli). Samoin jatkui Palvelualojen monialakoulutus Savonlinnan
seudulla ja viimeistä vuotta Kone- ja metallialan lisä- ja täydennyskoulutukset sekä
Moniammatillinen osaamis- ja ammattitaitokartoitus. Alihankkijana yhtiö on mukana

Työhönvalmennuksessa Etelä-Savon alueella ja Ammatti Nuorille -palvelussa koko ItäSuomen alueella.
Koulutuskalenterin mukaisia ja yritysten
omia korttikoulutuksia järjestettiin rajoitusten sen mahdollistaessa. Yhtiö toteutti
työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksia,
ensiapukoulutuksia (EA1, HätäEA 8/4 h),
hygienia- ja anniskelupassikoulutuksia sekä
kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia.
Lisäksi järjestettiin yritysten henkilöstölle
räätälöityjä
lyhytkoulutuksia
sekä
hitsauksien pätevyyskoulutuksia.
Toiminnalliset tavoitteet pystyttiin saavuttamaan hyvin poikkeusajoista huolimatta.
Erityisesti painopisteenä oman toiminnan
kehittämisessä olivat tuotekehitys, viestintä,
resurssit, ja verkostomainen toimintamalli.
Samoin konsernin sisäisiä toimintamalleja tarkasteltiin ja kehitettiin. Sidosryhmä
yhteistyötä tehdään aktiivisesti ja yhteistyö alueen elinkeinoelämän toimijoiden ja
hankkeiden kanssa on tiivistä. Esimerkkeinä

pääsääntöisesti

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 kampuskehittämiselle, yhtymävaltuusto hyväksyi
erityisen Kampusohjelman keväällä 2019, tämän ohjelman hengessä jatketaan myös uudella strategiakaudella. Arvioitu tilojen käyttöaste oli aiemmin 10-20 %:n välissä, tilanne
on korjaantunut, mutta kehitettävää riittää.
Kiinteistökustannukset ovat olleet henkilöstö
kustannusten ohella suurin yksittäinen kustannuserä, vuositasolla noin 2 miljoonaa
euroa. On ollut olennaisen tärkeää taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi, että
kiinteistökustannuksia saadaan pienennettyä ja kampusten käyttöastetta nostettua.
Samiedu on pystynyt pienentämään kiinteistökustannuksia systemaattisella työllä
OKM:n kampuskehittämiseen suunnatun
rahoituksenkin avulla merkittävästi. Seuraavassa kustannuskehitystä vuosina 2017-2021:
Kiinteistöjen vuosikate:
• 2017: -1 918 500 eur
• 2018: -1 657 200 eur
• 2019: -1 513 400 eur
• 2020: -1 348 100 eur
• 2021: -1 245 200 eur
Vuoden 2021 investoinnit kohdistuivat edelleen pääosin kiinteistöjen ja rakennusten
kunnossapitoon. Tästä esimerkkinä toteutettu H-talon (kone-metalli) katon uusiminen sekä Pohjolankadun A-talon ikkunoiden uusiminen. Vuoden 2021 aikana
rakennettiin myös uusi oppimisympäristö
lähihoitajakoulutukseen Pohjolankadulle.
Kampusten toimintaa on tiivistettävä ja
opiskelijoille annettavia palveluita ei voi

jakaa moniin palvelupisteisiin. Samalla rakennettiin sosiaali- ja terveysalan opetus
henkilökunnalle nykyaikaiset työskentely
tilat pääkampukselle.
Eri yhteyksissä oli todettu kiinteistöjen nyky
kunnossa pitämisen vaativan vähintään
0,5 miljoonan euron korjausinvestointeja.
Tällä linjalla tullaan jatkamaan ja erityisesti
sisäilmaan tullaan jatkuvasti kiinnittämään
huomiota. Myös kampusviihtyvyyteen ja
-turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.
Korona-aika on opettanut paljon tilojen tuulettamisesta ja ilmanvaihdosta sekä erilaisista väljyysvaatimuksista.
Pohjolankadun kampuksella jatkettiin
lukitusuudistuksia vastaamaan 2020-luvun
teknistä ja turvallisuustasoa vastaavaksi.
Käyttöönotetut iLoq-älylukot lisäävät joustavuutta ja ohjelmoitavuutta yksittäisten
ovienkin tasolla ja turvallisuus nousee tälläkin tavalla.
Vuoden 2022 investoinnit kohdentuvat erityisesti Pohjolankadun ruokalan ulkotilojen
rakentamiseen ja muuhun piha-alueiden

ajanmukaistamiseen
sähköautojen
ja
-pyörien tultua yhä useamman henkilön
liikkumavälineeksi. Uusi strategia on erinomainen ohjausdokumentti toimitilojen
käyttöasteen nostamiselle, työelämäyhteistyön kehittämiselle kampuksilla sekä korjausvelkainvestointien suuntaamiselle.

UUSI STRATEGIA 2022-2025 OHJAA
UUDELLE VALTUUSTOKAUDELLE
Vuodet 2020 ja 2021 olivat koronavuosia,
millainen on vuosi 2022? Joko pääsemme
työskentelemään ilman maskeja ja muita
rajoitteita, joko koronavariantit jättävät meidät rauhaan? Viimeiset kaksi vuotta ovat
olleet kaikille vaativia ja maksamme kaikki
”koronavelkaa” monin tavoin tulevina vuosina. Tähän on valmistauduttava ja tulevaa on
ennakoitava kaikin tavoin.
Samiedu on pärjännyt hienosti viimeiset
vuodet, toteutuksessa on ollut strategia 20182021. Aiempi strategia rakennettiin vuonna
2017 ja sen sisältöä leimasivat tuleva ammatillisen koulutuksen reformi ja sen aiheuttamat muutokset sekä lainsäädäntöön että ra-

hoitukseen. Tilanne oli 2017 Samiedun osalta
erikoinen, edellisinä vuosina oli käyty useat
yt-neuvottelut ja opiskelijamäärä, henkilöstömäärä sekä talous olivat jyrkässä laskussa.
Kuitenkin strategiaan oli hyvin pystytty ennakoimaan tarve lisätä verkossa tapahtuvaa
koulutusta, sujuvoittaa toimintaa ja ylläpitää
henkilökunnan ammattitaitoa ja työmotivaatiota vaikeassa muutostilanteessa.
Uutta strategiaa vuosille 2022-2025 rakennettiin äärimmäisen yhteisöllisesti. Keväällä
2021 aloitettu prosessi tiivistyi elo-syyskuussa toteutettuihin strategiatyöpajoihin, joissa
olivat mukana työelämä, opiskelijat, henkilökunta, luottamushenkilöt sekä useita
ulkopuolisia asiantuntijoita. Työn pohjana
oli useita dokumentteja, joista vähäisin ei
ollut Koulutuspoliittinen selonteko, joka linjaa koulutusta Suomessa aina 2040-luvulle.
Samaan aikaan toteutunut Savonlinnan
kaupungin strategiatyö toi oman lisänsä
Samiedun strategiatyöhön.
Lopputulemana Samiedun visioksi muodostui kunnianhimoinen, kaksiosainen
kokonaisuus:

Kuva 2: Samiedun strategian 2022-2025 visiossa on kaksi toisiaan täydentävää osaa.
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Ensimmäinen osa Samiedun visiota on
eräänlainen palvelulupaus. Koulutamme
osaajia, jotka pärjäävät uusiutuvassa työelämässä ajanmukaisilla ja tulevaisuuteen
suuntautuvilla osaamisilla. Koulutustoiminta on yksilökeskeistä ja työelämälähtöistä,
yritysten tarpeisiin perustuen. Samiedun
toiminta on ketterää, joustavaa, proaktiivista
ja kestävää taloudenpitoa myöten.
Toinen osa visiota on kunnianhimoinen,
kansallista roolia painottava. Koulutuksen
järjestäminen on myös volyymilaji, ilman
riittävää volyymia toiminta taantuu ja kehittäminen loppuu. Verkossa tapahtuva,
usein monimuotoinen koulutus on valtava
mahdollisuus ja tähän Samiedu on jo vuosia
panostanut. Opiskelijoita ei jätetä yksin verkossakaan, vaan tukea ja ohjausta annetaan
verkon edellyttämällä tavalla ja aikoina. Kaikissa tutkinnoissa emme voi olla Suomen
johtavia, valintoja on tehtävä. Myös opetus- ja
kulttuuriministeriö korostaa omissa linjauksissaan koulutusten saavutettavuutta, alueellista tasa-arvoa ja ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia. Nämä linjaukset
sopivat Samiedulle erityisen hyvin. Samalla
todettakoon, että lähiopetukseen ja työsalityöskentelyyn painottuva koulutustoiminta
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Savonlinnassa jatkuu, yhä useampi opiskelija on myös työpaikoilla oppimassa. Kokonaisuutta kehitetään, ei vain sen osia.
Vuodet ovat opettaneet paljon. Aiemmat
käsitykset ja ennakkoluulot työn tekemisestä ja teknologian hyödyntämisestä opetus-,
ohjaus- ja hallintotyössä ovat merkittävästi väistyneet. Samalla ihmiset laajasti ovat
huomanneet työpaikan ja sosiaalisten kontaktien merkityksen arkipäivässä. Työpaikkoja on alettu arvostaakin uudella tavalla.
Monipaikkainen työ on tullut jäädäkseen ja
asiakkaiden, opiskelijoiden ja yritysten tarpeet eivät noudata perinteisiä virka-aikoja.
Työtä on tehtävä silloin kun on sen tekemisen aika. Tämä kehitys haastaa meidät kaikki.
Uusi, yhtymävaltuuston hyväksymä strategia ohjaa meidän kaikkien toimintaa, me
Samiedussa toteutamme sitä parhaalla
mahdollisella tavalla. Olemme onnistuneet
selviytymään ja muuttumaan toimintaympäristön muuttuessa viime vuosien aikana.
Miksi emme onnistuisi jatkossakin, mitään
estettä siihen ei ole olemassa. Haluankin
kiittää koko Samiedun henkilökuntaa erinomaisesta työstä vuonna 2021, kiitos myös
luottamushenkilöille sujuvasta päätöksen-

Olemme onnistuneet
selviytymään
ja muuttumaan
toimintaympäristön
muuttuessa viime
vuosien aikana. Miksi
emme onnistuisi
jatkossakin, mitään
estettä siihen ei ole
olemassa.
teosta yhtymähallituksen, yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan työskentelyssä.
Erityinen kiitos menee myös yrityksiin, yli
600 samiedulaista opiskelijaa on joka päivä
oppimassa uusia taitoja omalle ammatilliselle uralleen. Kiitos!
Vuoden 2021 erinomaisesta työpanoksesta
henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kiittäen,
Jukka Mustonen
Kuntayhtymän johtaja / rehtori

HALLINTO

Organisaatio
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä yllä
pitää
monialaista
ammatillista
oppilaitosta,
Ammattiopisto Samiedua. Käyttötalousosa muodostuu kahdesta tulosalueesta:
yhtymäpalvelut ja koulutuspalvelut, joiden
sitovuustasona on toimintakate. Tulos
laskelmaosan sitova taso on vuosikate,
joka osoittaa tulorahoituksen riittävyyden
käyttö
menoihin ja poistoihin. Investointiosan sitovuustaso on nettoinvestoinnit ja
rahoitusosa puolestaan osoittaa miten investoinnit rahoitetaan ja sen sitovuustaso
on rahoituksen vaikutus maksuvalmiuteen.
Kuntayhtymän hallintoa ja yhtymäpalveluja johtaa kuntayhtymän johtaja/rehtori;
koulutuksen toimialoja johtavat toimialajohtajat; talous- ja hallintopalveluita, joihin
kuuluvat myös tietohallintopalvelut ja kiinteistöpalvelut johtaa hallintojohtaja, hen-

kilöstöpalveluista sekä ruokahuollosta vastaa henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö;
markkinoinnista ja viestinnästä vastaa
markkinointi- ja viestintäpäällikkö; hanketoiminnasta ja laadusta sekä kv-toiminnasta
vastaa laatu- ja hankepäällikkö ja koulutuspedagogiikasta ja ohjauksesta vastaa pedagoginen päällikkö. Opetushenkilökunnan
lähiesimiehinä toimivat tiimipäälliköt.
Organisaatiomalli perustuu edelleen tiimien
työhön, monet toimijat voivat kuulua useampaankin tiimiin. Johtotiimi kokoontui
tiistaisin pl. kuukauden yksi tiistai, jolloin
kokoontui ns. laajennettu johtotiimi, johon
kuuluvat tiimipäälliköt sekä ruokahuoltoja kiinteistöpäällikkö. Opetuksen tiimit kokoontuivat vuonna 2021 joka maanantai.
Tukipalvelujen tiimit kokoontuivat tarpeen
mukaan, vähintään kerran kuussa. Koronaaikana tiimien kokoontumiset järjestettiin
pääosin etäyhteyksiä käyttäen.

Johtoryhmä
Kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisesta ja kehittämisestä vastaa kuntayhtymän
johtaja/rehtori apunaan kuntayhtymän johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja/rehtorin lisäksi toimialajohtajat, hallintojohtaja, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö,
markkinointi- ja viestintäpäällikkö, laatu- ja
hankepäällikkö, pedagoginen päällikkö,
Sami-Palvelut Oy:n toimitusjohtaja sekä kaksi
henkilöstön valitsemaa edustajaa, joista toinen on opettajien ja toinen muun henkilökunnan edustaja. Lisäksi johtoryhmän kokouk
siin on osallistunut opiskelijoiden edustaja.
Johtoryhmän sihteerinä on toiminut koulutussihteeri Päivi Matilainen.
Koronan vuoksi johtoryhmän kokousaikataulua muutettiin edellisen vuoden aikana ja
johtoryhmä kokoontui etäyhteyksin tarpeen
mukaan.

Kuvio 1. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän
organisaatio vuonna 2021
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Yhtymävaltuusto
Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021, minkä jälkeen myös Itä-Savon koulutuskuntayhtymään valittiin uudet yhtymävaltuuston,
yhtymähallituksen sekä tarkastuslautakunnan jäsenet. Yhtymävaltuusto aloitti toimintansa uudella kokoonpanolla 1.8.2022.
Yhtymävaltuuston poliittinen voimasuhdejakauma on seuraava KESK 7, SDP 5, KOK 2, PS 2, LNYT, 2 ja KD 1, eli yhteensä 19 jäsentä.
Varsinainen jäsen		

Varajäsen

Puheenjohtajisto
Loikkanen Tuomas, pj. Savonlinna		
Räisänen Timo, 1. vpj., Savonlinna		
Pennanen Kari, 2. vpj., Kitee		
Paajanen Antti, 3. vpj., Parikkala		

Blomerus Rikhard
Loikkanen Tapio
Lavikka Sirja
Kettunen Seppo

Jäsenet
Heikkinen Sami, Enonkoski		
Kylliäinen Heikki, Enonkoski		
Tolvanen Paula, Kitee		
Lyytikäinen Roope, Rantasalmi		
Vihavainen Satu, Rantasalmi		
Makkonen Anne, Savonlinna		
Porvali Raisa, Savonlinna		
Svensk Thomas, Savonlinna		
Paajanen Eiju, Savonlinna		
Mutikainen Jarmo, Savonlinna		
Londén Juha, Savonlinna		
Jaatila Kimmo, Savonlinna		
Tarima Jenna, Sulkava		
Nokelainen Sirpa, Sulkava		
Hämäläinen Karoliina, Sulkava		

Järveläinen Asko
Nurmio Tauno
Muukkonen Birgitta
Huupponen Vili
Leppänen Joni
Kaskinen Aniitta
Kuikka Outi
Alho Jukka
Pehkonen Jenna-Jasmin
Virolainen Aki
Rantanen Jaakko
Blomqvist Anita
Reinikainen Sari
Pylkkänen Henna
Möttönen Ari

Yhtymävaltuusto kokoontui ennen kuntavaaleja edellisellä kokoonpanolla yhden kerran keväällä ja uudella kokoonpanolla kaksi
kertaa kertomusvuoden aikana. Yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Taina Juuti.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan poliittinen voimasuhdejakauma on seuraava: KESK 2, SDP 2 ja PS 1 eli yhteensä 5 jäsentä.
Varsinainen jäsen		

Varajäsen

Puheenjohtajisto
Heikkinen Sami, pj., Enonkoski		
Svensk Thomas, vpj., Savonlinna		

Järveläinen Asko
Valjus Ville-Veikko

Jäsenet
Heiskanen Mauno, Rantasalmi		
Lähdeaho-Kero Ruth, Kesälahti		
Korhonen Katja, Rantasalmi 		

Leminen Eemeli
Hämäläinen Iida
Vokkolainen Pia

Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa, joista kolme ennen kuntavaaleja edellisellä kokoonpanolla.
Tarkastuslautakunnan teknisenä sihteerinä toimi alkuvuoden ajan koulutussihteeri Päivi Matilainen. Uudet tarkastuslautakunnan
jäsenet kokoontuivat kaksi kertaa syksyn aikana ja loppuvuoden ajan kokousten sihteerinä toimi hallintojohtaja Taina Juuti.
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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 2, KOK 1, PS 1 ja LNYT 1 eli yhteensä 9 jäsentä.
Varsinainen jäsen		

Varajäsen

Puheenjohtajisto
Lajunen Petri, pj., Savonlinna		
Matilainen Jouni, vpj., Savonlinna		

Pylkkänen Henna
Lybeck Ari

Jäsenet			
Autio Hannamari, Sulkava		
Ruottinen-Partanen Liisa
Kosonen Seppo, Savonlinna		
Kaiponen Kari
Turtiainen Tarja, Savonlinna		
Jalvanti-Hannikainen Satu
Tilaéus Tiina, Rantasalmi		
Vaskelainen Anna
Lotta Mia Estelle, Savonlinna		
Wessmann Mauri
Turunen Pekka, Savonlinna		
Kosonen Ossi
Metsälä Sanna, Savonlinna		
Puputti Seija
Yhtymähallituksen kokouksiin osallistuivat myös yhtymävaltuuston puheenjohtajat sekä kuultavina asiayhteyden mukaan
kuntayhtymän johtaja/rehtorin kutsumina asiantuntijoina johtavia viranhaltijoita sekä muita asiantuntijoita.
Yhtymähallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja/rehtori Jukka Mustonen. Yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjänä
toimi hallintojohtaja Taina Juuti.
Yhtymähallitus ja sitä valmisteleva yhtymähallituksen työjaos kokoontuivat ennen kuntavaaleja neljä kertaa edellisellä
kokoonpanolla. Uusi yhtymähallitus aloitti työskentelynsä syyskuussa ja kokoontui syksyn aikana 3 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 viranhaltijoista
kuntayhtymän johtaja/rehtori, toimialajohtajat sekä hallintojohtaja.
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YLEINEN
TALOUDEN KEHITYS
VUONNA 2021
Talouskasvu
Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan
kasvavan 3,4 % vuoden 2021 aikana. Koronapandemian pahentuminen vuoden lopulla
lisäsi epävarmuutta ja hidasti talouskasvua
tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä erityisesti Euroopassa. Globaalit tarjontaketjut
ovat häiriintyneet eri syistä johtuen, mm.
puolijohteiden saatavuudessa olevista vaikeuksista, konttiliikenteessä esiintyvistä
häiriöistä sekä työvoima- ja konepulasta satamissa. Talouskasvua uhkaava merkittävin
tekijä on edelleen epidemiatilanne ja sen
hallitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet. Epidemian pitkittyminen vaikuttaa toipumista
heikentävästi yksityisen kulutuksen kautta
ja epävarmuuden lisääntyessä investointihalukkuus heikkenee ja joko lykkää investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen kokonaan.

Työvoima
Työllisten määrä kokonaisuutena lisääntyi
merkittävästi vuonna 2021. Lisääntyminen
kohdistuu kuitenkin vain määrä- ja osaaikaista työtä tekevien palkansaajien keskuudessa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien
määrä on jopa laskenut edellisestä vuodesta. Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi monilla toimialoilla parempaankin. Tämä näkyy
myös työvoimahallinnossa, jossa avoimia
työpaikkoja on ennätysmäärä. Yritykset sopeuttivat työvoimakustannuksiaan koronaaikaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla.
Menneen syksyn aikana lomautusten määrä on laskenut kolmasosaan edellisestä vuodesta ja samalla koronaa edeltävälle tasolle. Työllisyysaste oli lokakuussa 2021 72,7 %.
Työttömien määrä on supistunut trendien
mukaan yhtäjaksoisesti viiden kuukauden
ajan ja työttömyysaste oli lokakuussa 7,1 %.
Myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt
laskuun.

Palkat
Nimellispalkkojen nousuvauhti nopeutui
vuonna 2021 ollen 2,3 %. Nopeutuminen
johtui suuremmista sopimuskorotuksista erityisesti teollisuuden sekä yksityisen
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liike-elämän palvelualoilla. Reaalipalkkojen
nousuvauhti hidastui puoleen prosenttiin,
johtuen inflaation noususta vajaaseen kahteen prosenttiin. Osa edellisen kauden työehtosopimuksista on jo päättynyt ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat alkaneet.
Aiempien sopimuskierrosten lopputuloksien
perusteella on oletettavissa, että uusien sopimusten mukaiset korotukset ovat hieman
edellisiä suuremmat. Näin ollen sopimuskorotusten ennustetaan sopeutuvan keskimäärin runsaaseen kahteen prosenttiin.

Kuluttajahinnat
Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kiihtyi
yli 3 prosenttiin vuoden 2021 loppupuolella.
Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta sähkön sekä nestemäisten polttoaineiden hintojen noususta. Myös tavaroiden
hintojen nousu on alkanut näkyä inflaatiota
kiihdyttävänä tekijänä. Koronapandemian
aikana kuluttajille kertyneiden säästöjen
purkautuminen on aiheuttanut normaalia
suurempaa kysyntää, joka näyttäytyy esimerkiksi Suomessa remonttien ja siihen liittyvien tarvikkeiden hintojen kallistumisena.

Julkinen talous
Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi koronaepidemian vuoksi
10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä. Velkasuhteen kasvu
taittui vuonna 2021 ja vahva BKT:n kasvu
vaikuttaa jatkossakin suotuisasti velkasuhteen kehitykseen. Pidemmällä tähtäimellä
velkasuhteen kasvun ennustetaan alkavan
uudelleen. Julkinen velkasuhde onkin jää-

mässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa, mikä
lisää osaltaan julkiseen talouteen kohdistuvia riskejä. Valtionhallinto on kantanut
suurimman osan koronaepidemian vuoksi
päätettyjen tukitoimien kustannuksista ja
sen vuoksi se onkin julkisen talouden alasektoreista alijäämäisin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimien siirtäminen
kunnilta hyvinvointialueille helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä
johtuvia, menopaineita. Toisaalta, hyvinvointialueet joutuvat aloittamaan toimintansa
lievästi alijäämäisinä johtuen mittavista
investoinneista.

Etelä-Savon maakunta
Etelä-Savo on pk-yritysvaltainen, elinkeinorakenteeltaan monipuolinen ja siten luontaisen resilientti maakunta. Yrittäjien osuus
työllisistä on maan toiseksi korkein. Kasvuyritysten osuus on kuitenkin vähäinen ja
TKI-resurssit niukkoja. Paikallinen kilpailu
on pientä ja sen vuoksi uudistuminen markkinoiden kautta on vähäisempää. Yritykset,
jotka toimivat uusilla markkinoilla ja tarvitsevat tukea kasvuun, joutuvat hakemaan
kumppaneita
kauempaa.
Korona
pandemian
vaikutukset
Etelä-Savon
yrityksiin ovat epäsymmetrisiä. Ensimmäisenä koronan vaikutukset näkyivät
matkailu- ja palveluyrityksissä, vähän myöhemmin teollisuudessa. Ne yritykset, joilla
on omia tuotteita, pärjäävät muita paremmin. Yritystoiminnan jatkuvuudessa sekä
omistajanvaihdoksissa on ollut haasteita jo
ennen koronaa ja jatkajia ei tahdo löytyä.

Keskeisiä tunnuslukuja:
2020

2021

2022*

2023*

Bruttokansantuote, muutos-%

-2,9

3,4

3,0

1,5

1,4

Kuluttajahintaindeksi, muutos-%

0,3

2,2

2,6

1,8

1,8

Työllisyysaste, %

70,7

72,4

73,5

74,0

74,2

7,7

7,6

6,7

6,5

6,4

Työttömyysaste, %
*ennuste

Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:70, Taloudellinen katsaus, talvi 2021

2024*

Vuosina 2018 ja
2019 maakunnassa
koettiin hyvin suuria
muuttotappiota,
mutta vuonna 2020
kokonaisnettomuutto
oli aiempaa
vähemmän
negatiivinen (-405)
ja esimerkiksi
Savonlinnan
seutukunta oli jopa
muuttovoittoinen
(+48).
Etelä-Savon väkiluku oli tammikuussa 2021
132 695 henkeä, joka on aiempaa vähemmän johtuen Joroisten ja Heinäveden kuntien siirtymisestä muihin maakuntiin vuodenvaihteen jälkeen. Vuosina 2018 ja 2019
maakunnassa koettiin hyvin suuria muuttotappiota, mutta vuonna 2020 kokonaisnettomuutto oli aiempaa vähemmän negatiivinen (-405) ja esimerkiksi Savonlinnan
seutukunta oli jopa muuttovoittoinen (+48).
Muuttovoitto tulee kuitenkin ikääntyneemmän väestön puolelta ja maakunta onkin
Suomen ikääntynein ja nuorten ikäluokat
ovat pienet. Alueella esiintyy voimakasta kausittaista vaihtelua: heinäkuun ajaksi
maakuntaan syntyy kaksi keskisuurta kaupunkia. Koronapandemian aikana vapaaajanasunnoilla on oleskeltu ja työskennelty
aiempaa enemmän. Vapaa-ajan asumisen
kausi on myös pidentynyt. Monipaikkaisesti
asuvat ja vapaa-ajanasunnoillaan aikaa viettävät ja työskentelevät tuovat alueelle elinvoimaa, mutta edellyttävät myös toimivia
palveluja. He eivät kuitenkaan näy väestötilastoissa tai muuallakaan, esim. sote-palveluiden mitoituksessa.
Vaikka Etelä-Savossa koronaepidemia ei
olekaan aiheuttanut aluetalouteen suurta
shokkia, niin tilanteen ei voi kuitenkaan sanoa olevan millään tavalla hyvä, sillä lukuisat

yritykset sekä luonnollisesti myös yksityiset
henkilöt ovat kärsineet vaikeasta tilanteesta.
Koronan aiheuttamien taloudellisten vaikutusten lisäksi myös usein viiveellä ilmenevät
väestön terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset on muistettava ottaa huomioon. Lisäksi Etelä-Savon aluetalouden kehitykselle
on ominaista, että talouden taantumaan
mennään muun maan perässä ja vastaavasti talous lähtee kasvukäyrälle jälkijunassa.
Samankaltaista kehitystä on ollut nähtävissä myös koronapandemian kulkuvaiheissa.
Lähde: Etelä-Savon tilannekuva
(Etelä-Savon ennakoi)

OLENNAISET MUUTOKSET
TALOUDESSA
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi vuodelle
2021 1 525. Toteutunut opiskelijavuosimäärä
oli yhteensä 1 544,1, josta valtionosuudella
rahoitetussa koulutuksessa 1 496,0 ja muulla
rahoituksella 48,1 opiskelijavuotta. Opiskelijavuosi on nykyrahoitusmallin mukaan yksi
tärkeimmistä rahoituksen kriteereistä. Sen
vuoksi on tärkeää, että Samiedussa on saatu opiskelijavuosimäärä nousuun ja OKM:n
meille asettamat tavoitteet saavutetaan.
Vuodelle 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetty valtionosuusrahoitus, 14
952 229 €, perustui tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään, suoritettujen tutkintojen
ja tutkinnon osien määrään sekä työllistymiseen/jatko-opintoihin siirtymiseen sekä
opiskelijoilta kerättävään ARVO-palautteeseen. Varainhoitovuotta koskeva rahoitus on
lopullinen eikä siihen tehdä vuoden aikana
tarkistuksia. Vuoden 2021 aikana OKM myönsi rahoitusta myös lisäsuoritepäätöksillä, joita
haettiin erillisten kriteereiden mukaan. Näitä
olivat mm. lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä lisärahoitus lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Myös koronan
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettiin erillistä rahoitusta.
Lisäsuoritepäätösten perusteella myönnetty rahoitus on joiltain osin jo hakuvaiheessa ollut käyttöajaltaan yli vuoden pituista

ja siihen liittyvät kustannukset realisoituvat
useana tilikautena. Tämän vuoksi kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausunto ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta. Lautakunta antoi lausuntonsa
3.11.2020 (numero 2008). Lausunnon mukaan kirjanpitovelvolliselle myönnetyt avustukset merkitään tuotoiksi sille tilikaudelle,
jonka aikana kirjanpitovelvollinen on ne lopullisesti saanut. Näin ollen myös Itä-Savon
koulutuskuntayhtymä on kirjannut kaikki
sille vuonna 2021 myönnetyt suoritepäätökset tuloksi ko. kaudelle. Tämä vaikuttaa osaltaan hyvän tuloksen syntymiseen.
Toimintatuottojen yhteismäärä oli 19 293
413 € (2020: 19 060 308 €). Toimintatuotot
lisääntyivät hieman edellisestä vuodesta.
Lisäys johtuu mm. edellisiä vuosia paremmasta varsinaisesta suoritepäätöksestä
sekä varainhoitovuoden aikana saaduista
lisäsuoritepäätöksistä.
Toimintakulujen yhteismäärä oli 15 906 787
€ (2020: 14 575 627 €). Toimintakulut nousivat edellisestä vuodesta 9,1 %. Henkilöstö
kulut toteutuivat 7,1 % edellisvuotta suurempina johtuen erityisesti loppuvuoden aikana
tehdyistä monista uusista rekrytoinneista.
Kokonaisuutena tavaroiden ja palveluiden
ostot nousivat hieman edellisestä vuodesta,
mikä oli odotettavissa, koska vuoden 2021 aikana toiminta pystyttiin koronasta huolimatta pitämään normaalimmalla tasolla ja esim.
valtakunnallisia etäopetusjaksoja ei toteutunut edellisen vuoden tavoin, vaan opetusta
pystyttiin järjestämään kampuksilla.
Vuosikate oli 3 399 715 € (2020: 4 480 331 €).
Vuosikate-% oli 17,62 % (2020: 23,5 %).
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli
jälleen kerran merkittävä, johtuen vuoden
2020 poikkeuksellisen suuresta vuosikatteesta. Vuoden 2021 vuosikate oli laskusta
huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Tasoon
vaikutti erityisesti kokonaistulojen kasvu sekä tavara ja palveluostoihin liittyvien
kulujen kohtuullinen taso. Lisäksi edellä
mainitun julkisrahoituksen jaksottamiseen
liittyvän kirjanpitolautakunnan lausunnon
perusteella tehdyt kirjaukset paransivat
vuosikatetta.
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Tilikauden tulos on 2 281 208 € positiivinen ja
poistoeron vähennyksen (179 594 €) jälkeen
kuntayhtymän ylijäämäksi toteutui
2 460 802 €.
Vuoden 2021 kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 562 581 €. Tästä rakennusinvestointien osuus on 462 802 € ja irtaimistohankintojen osuus 99 779 €. Merkittävin vuoden
aikana tehty rakennusinvestointi kohdistui
Pohjolankadun kampuksen 3. kerroksen
tilojen uudistustyöhön, jossa lähihoitajakoulutukselle rakennettiin uudet opetustilat. Lisäksi Pohjolankadun kampuksen
päärakennukseen vaihdettiin ikkunat ja Hrakennukseen uusittiin katto kesän aikana.
Irtaimistoinvestoinnit olivat talousarviovaiheessa suunnattu pääosin koulutusalojen
kaluston ja laitteiden uusimishankintoihin.
Osittain näitä saatiin vietyä eteenpäin koronasta huolimatta. Näiden hankintojen lisäksi Pohjolankadun keittiön uudistamistyön
yhteydessä uusittiin myös laitteistoa.

simmät muutokset liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen
koulutuksen laskentaperusteista. Asetuksessa määritellään mm. tutkintojen ja koulutusten painokertoimet sekä tutkintojen
sijoittuminen kustannusryhmiin. Vuoden
2021 aikana lausuntokierroksella olleessa
asetusmuutoksessa muutettiin lähes kaikkia painokertoimia ja tarkasteltiin uudelleen
tutkintojen sijoittumista kustannusryhmiin.
Lausuntokierroksella olleessa versiossa ehdotettiin myös muutettavaksi opiskelijavuoden kertymää niin, että opiskelijavuosilaskennasta olisi automaattisesti vähennetty
pois heinäkuun aika. Lausuntoon tulleen
palautteen perusteella ja yhteiskäsityksen
puuttuessa asiasta, tämä muutos poistettiin
lopullisesti versiosta.

Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin
1 118 507 €.

Vuoden 2021 lopussa käynnistyi opetus- ja
kulttuuriministeriössä hanke, joka kulkee
nimellä toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittäminen.
Hankkeen tarkoituksena on uudistaa toisen asteen koulutuksen toimintamuotoja
siten, että ne vastaavat tuleviin haasteisiin,
ja että koulutus on laadukasta ja kaikkien
helposti saavutettavissa. Hankkeen lopputulemana on esitykset mm. siitä, miten toisen asteen koulutus turvataan alueellisesta
väestökehityksestä huolimatta, miten ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen
ja korkeakoulujen toiminnallista yhteistyötä
vahvistetaan ja miten koulutuksen järjestämisen toimintatapoja kehitetään siten, että
ne tukevat työelämävastaavuutta ja jatkoopintoihin siirtymistä. Hankkeen toimikausi
päättyy kesäkuussa 2022, johon mennessä
annetaan konkreettiset ehdotelmat mm.
lainsäädännön muutoksista sisältäen tarpeen mukaan hanke- ja kokeilulakeja.

Tilikauden tulos on 2 281 208 € positiivinen
ja poistoeron vähennyksen (179 594 €) jälkeen kuntayhtymän ylijäämäksi toteutui
2 460 802 €.
Maksuvalmius on pysynyt erinomaisena
koko vuoden.
Kuntayhtymän taseen loppusumma on 23
653 386 € (2020: 21 344 852 €).
Konsernilaskelmat on laadittu yhdistämällä
lukuihin Itä-Savon koulutuskuntayhtymän
100 % omistaman Sami-Palvelut Oy:n luvut.
Tytäryhtiö on aloittanut toimintansa 1.1.2016.
Konsernin vuosikate on 3 409 152 € ja konsernitaseen loppusumma 23 734 353 €.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on ollut
jatkuvassa muutostilassa sen jälkeen, kun
reformi astui voimaan vuonna 2018. Viimei22

Hanke ja sen tavoitteet tarkoittavat myös
muutoksia ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen entistä tiiviimmän yhteistyön

mahdollistamiseksi nyt eriäviä rahoitusmalleja on tarpeen tuoda lähemmäs toisiaan.
On väläytelty mm. mahdollisuutta eriyttää
ammatillisen koulutuksen rahoitus kahteen
osaan: jatkuvan oppimisen rahoitukseen ja
oppivelvollisten rahoitukseen. Oppivelvollisten rahoitusta muutettaisiin purkamalla
nykyistä määrällistä sääntelyä ja siirtämällä
rahoitusperusteet enemmän todellisen toteuman puolelle eli lähemmäksi sitä, mikä
on tämänhetkinen lukiokoulutuksen rahoitusperuste. Edelleen rahoitusmallissa säilytettäisiin tuloksellisuuselementtejä, mutta
toisin kuin nyt, perusteena käytettäisiin
useamman vuoden suoritteita. Tätä voidaan
pitää kannattavana ajatuksen, koska se vähentää vuosittaista heiluntaa ja tasoittaa rahoituksen määräytymistä.
Jatkuvan oppimisen rahoituksen osalta
muutostarpeet kohdistuvat yleisellä tasolla rahoitusmallin yksinkertaistamiseen. Jo
pidemmän aikaa on myös ollut puhetta
tutkinnon osia pienempien kokonaisuuksien
huomioon ottamisesta rahoituksessa. Tällä
hetkellä esimerkiksi suoritusrahoitusta voi
saada vain kokonaisen tutkinnon osan suorittajasta ja tätä pienemmät kokonaisuudet
jäävätkin kokonaan rahoituksen ulkopuolelle.
Tämä olisikin tärkeä asia uudistaa, mikäli jatkuvasta oppimisesta halutaan saada aidosti
houkutteleva vaihtoehto sekä koulutuksenjärjestäjille että opiskelijoille. Hankkeen muiden
tavoitteiden mukaisesti myös rahoitusmallin
uudistamisen osalta on aikomus tuoda hallituksen esitys jo kevään 2022 aikana.
Vuonna 2019 hallitus lisäsi ammatillisen
koulutuksen määrärahaa 235 miljoonalla
eurolla, joka oli tarkoitettu opettajien ja ohjaajien määrän nopeaan lisäämiseen. Määrärahaa on jaettu koulutuksenjärjestäjille
vuosien 2020 ja 2021 aikana 160 miljoonaa
euroa ja viimeinen osa ko. lisämäärärahasta tulee jaettavaksi vielä vuoden 2022
aikana. Tällä rahalla koulutuksenjärjestäjät ovat pystyneet lisäämään opetus- ja
ohjausresurssia ja näin ollen vastanneet
opetusmäärien riittävyyteen kohdistuvaan
kritiikkiin. Myös hoitajamitoituksen säätämiseen liittyvään hoitajapulaan ja erityisesti ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen
on kohdennettu viime vuosina lisärahoi-

tusta. Myös tämä rahoitus on väliaikaista
ja tulee päättymään kokonaisuudessaan
lähivuosien aikana, mikäli uusia päätöksiä
asiaan liittyen ei saada. Uhkana on tulevina vuosina, että ammatillisen koulutuksen rahoituksesta leikkaantuu vuositasolla
noin 100 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa
väistämättä toiminnan sopeuttamista ja
henkilöstön mitoittamista muuttuneeseen
tilanteeseen.
Kokonaisuutena tarkastellen opetus- ja
kulttuuriministeriön Samiedulle myöntämä rahoitus on kasvanut viime vuosien aikana, johtuen koulutusten kehittämiseen
panostamisesta ja siitä seuranneesta opiskelijamäärien lisääntymisestä. Samiedu
on myös ollut mukana ja pärjännyt hyvin
ministeriön myöntämissä lisärahoituspäätöksissä, joihin kuuluvat edellä mainittujen

Koulutusten
kehittäminen ja
verkko-opintotarjontaan
panostaminen on
tuottanut tulosta ja
opiskelijamäärät
on saatu hyvälle
kasvu-uralle.
lisäksi myös koronan vaikutusten minimointiin liittyvät avustukset. Peruskoulusta tulevien oppilaiden määrä on jatkuvasti
vähenevä Samiedun ensisijaisella toimintaalueella, ja sen vuoksi panosta on ollut

välttämätöntä suunnata mm. jatkuvaan
oppimiseen. Koulutusten kehittäminen ja
verkko-opintotarjontaan
panostaminen
on tuottanut tulosta ja opiskelijamäärät on
saatu hyvälle kasvu-uralle. Tämä on erityisen tärkeää siitäkin syystä, että ensimmäistä kertaa koko reformin voimassaolon aikana ministeriön myöntämä tavoitteellinen
opiskelijavuosimäärä ylittyi valtakunnallisesti vuoden 2021 aikana. Tavoitteellista
opiskelijavuosimäärää tullaan seuramaan
nyt erityisen tarkasti ja kohdennuksia tehdään vain niille järjestäjille, jotka pystyvät saavuttamaan niille asetut tavoitteet.
Samiedun viimeisimmät vuodet ovat olleet
toiminnallisesti ja taloudellisesti menestyksekkäitä. Tuo menestys mahdollistaa
jatkossakin riittävät resurssit toiminnan kehittämiseen kohti parempaa ja nykyaikaisempaa ammatillista koulutusta.
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ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ
EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUIS
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIK
Riskeistä yleensä
Yhtymävaltuuston hyväksymässä sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa
kuvataan riskien luonnetta seuraavasti:
• riskillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka
toteutuessaan voisi vaarantaa koulutustoiminnan laadukasta toteutumista,
strategisten
tavoitteiden
saavuttamista sekä uudistusten, taloudellisen aseman ja hyvän hallintotavan toteutumista
• riski voi aiheuttaa vahinkoa, menetyksiä ja resurssien tuhlausta sekä vaikuttaa negatiivisesti 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,
päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä sekä yhteistyössä kumppanien kanssa.
• riskit voivat siis olla sisäisiä ja ulkoisia
Riskimääritelmään tulee lisätä laadukkaan
koulutuksen toteutumisen ohelle riski koko
ammatillisen koulutuksen jatkumisesta Savonlinnassa. Riski on ollut realistinen jo useita
vuosia, riskin ymmärtäminen ei ole ollut riittävällä tasolla. Historiapainotteisesti on uskottu
asioiden vain jatkuvan kuten ennenkin, tämä
ei ole ollut realismia eikä ole jatkossakaan.
Suomessa on 150 ammatillista koulutuksen
järjestäjää, kuinka monta on jatkossa?

Opiskelijoiden hakeutuminen
ammatilliseen koulutukseen
Savonlinnan seudulla
Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan
perinteisen yhteishaun kautta perusasteen jälkeen tai sitten reformiaikakaudella
päähakeutumisväyläksi
muodostuneen
jatkuvan haun kautta. Vuonna 2021 tuli voimaan oppivelvollisuuden laajentuminen
18 ikävuoteen saakka, mikä tarkoitti kaikkien peruskoulusta valmistuvien opintojen
jatkumista eri oppilaitoksissa. Samieduun
hakeutui opiskelijoita yhteishaun kautta
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sama määrä (170) kuin aiemminkin, oppivelvollisuus ei siis nostanut opiskelijamääriä
mitenkään. Savonlinnan seutukunta ei pysty enää takaamaan riittävää opiskelijamäärää Samiedun nykyvolyymin jatkumiselle.
Koulutustarjontaa tulee suunnata alueen
ulkopuolelle järjestämisluvan antamalla
valtuutuksella ja oikeita koulutustuotteita
rakentamalla.
Samiedussa opiskelijamäärä on jatkuvan
seurannan kohteena. Vuonna 2021 keskimääräinen opiskelijamäärä oli Samiedussa
1711 opiskelijaa. Verkkopohjaisissa, pääosin
monimuotoisissa koulutustoteutuksissa oli
noin 800-1000 opiskelijaa, joista suurimmiksi
ryhmiksi nousivat metsätalousalan ammattitutkinnon (myr) opiskelijat noin 250 henkilön
volyymillaan sekä merkonomien opintokokonaisuus verkossa (200 opiskelijaa). Merkonomiksi verkossa -koulutus oli hieno, uusi
koulutustoteutus koko Suomen mittapuullakin arvioituna. Ohjausta annetaan luonnollisesti myös verkossa ja Samieduun palkattiin
erityinen verkko-opinto-ohjaaja.
Opiskelijat eivät enää opiskele Samiedussa tai muuallakaan ammatillisessa koulutuksessa vuosikausia (2-3 vuotta), vaan he
hankkivat tarvitsemansa 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 2021 opiskelijat
suorittivat tutkinnon osia lähes 6000 kpl.
Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna
reilut 1000 opintojaksoa. Jatkossa opiskelijat suorittavat enemmän myös pienempiä
opintokokonaisuuksia (esim. 15 osp) ja saavat puuttuvan osaamisen lyhyissä kouluttautumisjaksoissa.
Opiskelijavolyymin riittävyys on jatkuvan seurannan ja epävarmuuden kohde Samiedussa.

Koulutustuotteiden ajantasaisuus
ja saavutettavuus
Mitkä ovat ne vetovoimaiset koulutustuotteet, joista nuoret ja aikuiset opiskelijat ovat
kiinnostuneita? Savonlinnaan ei enää muu-

Savonlinnaan ei enää
muuteta tai tulla
koulutusta saamaan,
aikuisemmat henkilöt
opiskelevat erityisesti
työn ohessa,
ajasta ja paikasta
riippumattomasti.
teta tai tulla koulutusta saamaan, aikuisemmat henkilöt opiskelevat erityisesti työn
ohessa, ajasta ja paikasta riippumattomasti. Nuorten ikäluokka ei kasva, Savonlinnan
muuttovoitosta suurin osa oli iältään 75+
henkilöitä.
Samiedussa on tarjolla koulutuksia perustutkintoina, ammattitutkintoina sekä
erikoisammattitutkintoina. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Samiedun järjestämislupaan kahdeksan (8) uutta tutkintoa
1.8.2021 alkaen. Uudet tutkinnot painottuvat
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Uudet tutkinnot tulee järjestää ajantasaisesti,
nykyaikaista pedagogiikkaa toteuttaen ja
erityisesti saavutettavasti. Tutkintoihin ei
saada riittävää määrää opiskelijoita, jos merkittävää osaa opiskelusta ei järjestetä verkkopohjaisesti. Samoin jatko-opintopolut
korkea-asteelle tulee olla tarkasti mietittynä
ja ohjattuna.
Onko Samiedun tapa toteuttaa koulutuksia
vetovoimaista ja saavutettavissa riittävän
ketterästi jäsenkuntien ulkopuoleltakin?
Miten opetushenkilöstön osaaminen riittää
ja kehittyy pakollisen pedagogisen muutoksen myötä?

Ammatillisen koulutuksen reformi 2.0
Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut
yksi maan hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistettiin ammatillisen koulutuksen
rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja,
tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita.
Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdis-

Ä JA
STA TOIMINNAN
KOISTA
tettiin 1.1.2018 alkaen uudeksi laiksi, jossa
keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista
ja yksilöllisiä 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) ohjeistaa lähtemään pois luokkahuoneista,
menemään työpaikoille ja simulaattoreihin
osaamista saamaan. Työelämäyhteistyötä
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 Samiedun koulutus riittävän työelämälähtöistä? Annetaanko opiskelijoille riittävää tukea
työpaikoilla ja valmennetaanko työpaikkaohjaajia riittävästi?
OKM on perustanut erityisen kehittämishankkeen ammatillisen koulutuksen reformia ja sen toteuttamista tukemaan. Kehittämistyöryhmä aloitti työnsä marraskuussa
2021 ja tuloksia on luvattu kesäkuussa 2022.
Miten muutokset vaikuttavat Samiedun
tapaan toteuttaa ammatillista koulutusta?

Henkilöstö muutoksessa ja
ikääntymisen vaikutukset arkeen
Vuoden 2021 henkilöstöraportin mukaan
Samiedun henkilöstön keski-ikä oli 50,2
vuotta, mikä on kunta-alan tapaan kohtuullisen korkea. Keski-ikä ei noussut vuoden
2021 aikana, vaan päinvastoin laski noin
vuodella. Lukumäärältään suurin henkilöstöryhmä oli 60-65 vuotiaat, toiseksi suurin ikäryhmä oli 55-59 vuotiaat. Korkeahko
keski-ikä tuo haasteita löytää riittävä määrä
osaavaa henkilökuntaa paikkaamaan luonnollista poistumaa, tämä ilmiö on nähtävissä jo nyt erityisesti tekniikan aloilla.

KEVAn eläköitymisennusteen (kolmannes 10 vuodessa) mukaan
erityisesti vuosikymmenen keskivaiheilla eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrä on suurta. Kun
samaan aikaan paikkakunnan
väestöennuste näyttää laskevaa ja paikkakunta kuuluu
muuttotappiollisiin, osaavan
työvoiman saamiseksi panostuksia täytyy lisätä paikkakunnan ulkopuolelle. Työnantajakuvan paraneminen helpottaa
tilannetta, on pidettävä huolta,
että Samiedu nähdään tulevaisuudessakin houkuttelevana työnantajana.

Työnantajakuvan
paraneminen
helpottaa tilannetta,
on pidettävä
huolta, että
Samiedu nähdään
tulevaisuudessakin
houkuttelevana
työnantajana.

aukkoja. Pärjäämmekö ammatillisen koulutuksen kilpailutilanteessa, kun toiminta
ei olekaan enää pelkästään paikallista?

Mikä on se osaamisvaatimus, mitä opiskelijat,
työelämä ja muut sidosryhmät meiltä vaativat? Olemmeko huomioineet opiskelijaprofiilissa tapahtuneet muutokset ja suunnanneet
palveluitamme oikein? Olemmeko edelleen
vähintään henkisesti nuorten ammatillinen
kouluttaja, vaikka heidän osuutensa opiskelijavolyymista on vain noin 20-25 %?

3. toimitilojen vastaavuus työelämän ja opetuksen tarpeisiin (oppimisympäristöjen ”pedagoginen layout”).

Tässä tilanteessa työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä.
Esimiesten ja kollegojen, koko organisaation
tulee olla koko ajan tietoisia ja tehdä kaikkensa tukeakseen työssäjaksamista. Esimiehet
ovat keskeisessä roolissa, heidän osaamisensa on tärkeä osa kokonaisuutta. Ikääntynyt henkilöstö saattaa edellyttää osa-aikaisia
työntekovaihtoehtoja ja osaavaa henkilökuntaa on löydettävä paikkaamaan osaamis-

Kiinteistöt ja toimitilat,
oppimisympäristöt
Aiemmin on listattu, että kiinteistöt ja toimitilat muodostavat kolmentyyppisiä riskejä:
1. kiinteistöjen tekninen kunto (peruskorjaus
ja investoinnit),
2. kiinteistöjen määrä (käyttöaste ja kustannukset) ja

Suuri kysymys on myös - mihin kampuksia
tarvitaan? Reformi siirtää oppimista työpaikoille, voisivatko työelämä ja sen henkilökunta muuttaa Samiedun kampuksille?
Nykylaajuudessaan kampukset ovat vain
muutamia tunteja päivässä käytössä, merkittävä osa tiloista ei laisinkaan. Rakennukset ovat jatkuvasti kunnostuksen kohteena, mutta silti niiden kunto ja käytettävyys
oppimiseen on yhä haasteellisempaa.
Samiedu omistaa omat toimitilansa, miten
niitä on mahdollista kehittää ja ottaa laajemmin käyttöön koko Savonlinnan seudun
parhaaksi ja hyödyksi? Toimenpiteitä on teh25

Miten ammatillisen koulutuksen rahoitus
määrittyy jatkossa, muutoksia ennakoidaan
tulevan jo vuonna 2022? Mikä on Samiedun
rahoitusasema jatkossa?
ty ja kustannustasoa saatu laskettua, riittääkö
tämä kehitys? Mitä oppimisympäristöjä on
tarpeen rakentaa ja miten niitä käytetään?

määriteltyihin tarpeisiin. Tämän rahoitusosuuden saatavuuteen kohdistuu suuri
epävarmuus.

Savonlinna toimintaympäristönä

OKM ennakoi ammatillisen koulutuksen
rahoitukseen muutoksia jo kuluvan vuoden aikana. Rahoitus tultaneen jakamaan
kahteen osaan: oppivelvollisten kouluttamiseen (nuoret) sekä jatkuvan oppimisen
toteuttamiseen (aikuisemmat opiskelijat).
Näiden muutosten vaikutusta Samieduun
on vaikea arvioida etukäteen, mutta selvää
on, ettei nuorten, oppivelvollisten osuus ole
kuin 20 % Samiedun tutkinto-opiskelijamäärästä. Jos rahoitus painottuu nuorten
kouluttamiseen, Samiedu on kilpailussa
häviäjän roolissa.

Nykyisin Savonlinnassa ja seutukunnalla
toimivista koulutuksen järjestäjistä Samiedu on suurin noin 2000 tutkinto-opiskelijallaan. Kaakkois-Suomen ammatti
korkeakoulu Xamk on toinen merkittävä
toimija alueella reilulla 1000 opiskelijallaan ja laajalla TKI-toiminnallaan. Xamk
sai merkittäviä uusia aloituspaikkoja Savonlinnaan, nämä tutkinnot ovat osoittautuneet vetovoimaisiksi ja niiden toivotaan säilyvän Savonlinnassa myös neljän
vuoden erityisrahoituksen jälkeenkin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö hakee uudistuksissaan suurempia hallinnollisia
toimintayksiköitä. Voidaanko Savonlinnan
seutukunnalla käydä ennakoivaa, avointa keskustelua yhteistyön tiivistämisestä
esim. lukiotoiminnan ja muiden toimijoiden kanssa? Jos ei, lopputulos on yhtä
huono kuin aiemmin opettajakoulutuksen kanssa, Savonlinna on menettäjänä
jälleen.

Taloudelliset riskit
Samiedun taloudellinen kehitys on ollut
erittäin positiivinen viimeisimmät vuodet
(reformiaikakausi) ja tästä kehityksestä kertoo myös vuonna 2021 tehty erinomainen
taloudellinen tulos (+2,5 miljoonaa euroa).
Reformin myötä ammatillisen koulutuksen rahoitus on kuitenkin muuttunut ja
muuttuu edelleen. Ennen rahoitus jaettiin
kokonaisuudessaan varsinaisella suoritepäätöksellä, joten koulutuksen järjestäjät
tiesivät tarkkaan, millainen summa heillä oli
käytettävissä varainhoitovuoden aikana. Nyt
”potista” jätetään jakamatta yhä suurempi osuus ja se kohdennetaan vasta varainhoitovuoden aikana erilaisiin myöhemmin
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Miten ammatillisen koulutuksen rahoitus määrittyy jatkossa, muutoksia ennakoidaan tulevan jo vuonna 2022? Mikä on
Samiedun rahoitusasema jatkossa?

Oppivelvollisuuden laajentaminen
ja opintojen maksuttomuus
Syksyllä 2021 voimaan tullut laki oppivelvollisuuden laajentamisesta toi koulutuksen järjestäjille lisävastuita mm. opiskelijan
ohjaukseen ja koulutuksen maksuttomuuteen liittyen. Samiedussa ennakoitiin erillisen projektin avulla koulutuksen ja työvälineiden maksuttomuutta ja opiskelijat
ovat saaneet käyttöönsä riittävän määrän
varusteita ja muuta opiskelussa tarvittavaa
materiaalia.
Lainvalmistelun yhteydessä on luvattu, että
oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät
lisääntyvät kustannukset tullaan korvaamaan täysimääräisinä koulutuksen järjestäjille. Riskinä uuden lain voimaan tulossa
on se, että tulkinnat eri koulutuksen järjestäjien kesken vaihtelevat suuresti ja kustannuksista ainakin osa jää korvaamatta koulutuksen järjestäjille.

Samiedussa oppivelvollisuuden laajentuminen ei näkynyt kasvavana opiskelijamääränä.

Koronaepidemia ja sen
vaikutukset opiskeluun ja
työntekoon
Korona ei poistu rokotteiden myötä, vaan
epidemian satoa korjataan vielä vuosia,
toivottavasti ei vuosikymmeniä. Koronan
yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset
vaikutukset ilmenevät vasta keskipitkällä aikavälillä. Toki voimme nähdä jo nyt välittömiä vaikutuksia opiskelijoiden opiskeluun,
keskeyttämisasteeseen jne. liittyen. Opiskelijat ovat osin uupuneita ja myös Samiedun
henkilöstö on ollut kovilla.
Työnantaja ja esimiehet voivat tehdä
osansa erilaisilla työ- ja muilla järjestelyillä, mutta lopulta yksilön oma kyky johtaa
itseään ja omaa työtään ratkaisee. Samiedussa on toteutettu joustavia malleja
työn tekemiseen ja nämä hyväksi havaitut
monipaikkaiset työnteon mallit varmasti
jatkuvat. Tulokset ja tuloksellisuus ratkaisevat lopulta ammatillisen koulutuksen
kohtalon Savonlinnan seutukunnalla.
Opiskelijoidenkaan kohdalla yhteiskunta,
oppilaitos tai opettajat ja ohjaajat eivät
voi lopulta vastata opintomenestyksestä.
Opiskelijoiden taidot ja osaaminen esim.
perusasteen jälkeen vaihtelevat suuresti.
Yhä useampi opiskelija tarvitsee erityistä
tukea ja toki tätä annetaankin. Missä kulkee raja erityisoppilaitoksen ja normaalin
ammatillisen kouluttajan välillä? Jatkossa
ei ole kestävää, että joissakin tutkinnoissa
jopa 40 % opiskelijoista tarvitsee erityisiä
tukitoimia. Kaikille tulee taata opiskelupaikka, mutta miten opiskelijat työllistyvät
tai jatkavat opintoja korkea-asteella? Voiko opiskelijoiden motiivia ja sitoutumista
opiskeluun lisätä ja onko erilaisia soveltuvuus- ja pääsykokeita eri tutkintoihin laajennettava ja otettava käyttöön?
Tulevat vuodet näyttävät, minkälaista
korona
satoa me niitämme yksilöinä ja
yhteisön jäseninä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
– vaikutukset Suomeen ja
Samieduun
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, maailma ei ole sen jälkeen ollut enää samanlainen kuin ennen. Samiedu on mukana tuomitsemassa Venäjän toiminnan ja auttaa
ukrainalaisia pakolaisia ja maahanmuuttajia
miten vain voi. Tässä on tärkeää toimia osana kansallista ja alueellista verkostoa.

Samiedu on lopettanut kaiken toiminnan
ja yhteistyön venäläisten yritysten ja organisaatioiden kanssa osana kansallista ja kansainvälistä liikettä Venäjän aggressiota kohtaan. Opetushallitus on antanut ohjeen,
missä ohjeistetaan käsittelemään ulkomaisten opiskelijoiden hakijoiden hakemuksia
normaalilla, tutulla tavalla.
Selvänä riskinä tästä maailmanpoliittisesta
tilanteesta seuraa yleistä epävarmuutta

ja kansallisella tasolla myös merkittäviä
kustannuksia valtiontalouteen. Tämä voi
heijastua koulutuksen rahoitukseen lyhyelläkin aikavälillä. Toki inhimillinen hätä
on ensisijainen asia hoidettavaksi, talous
sopeutuu tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Yritysten kannalta ukrainalaiset voivat
olla alkusopeutumisen jälkeen merkittävä
osaajareservi, tässä voi Samiedulla olla oma
roolinsa siltana ja valmentajana työelämän
suuntaan.
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SELONTEKO SISÄISEN
VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Kuvaus sisäisen valvonnan
järjestämisestä
Yhtymävaltuusto
on
kokouksessaan
27.5.2014
hyväksynyt
koulutuskunta
yhtymän sisäisen valvonnan ja riskien
hallinnan 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 johtamista, ohjaamista ja
operatiivista toimintaa.
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 77 §:n mukaisesti yhtymähallitus
vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä:
• hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa 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 johtopäätöksistä sekä
selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Yhtymähallitus on kokouksessaan 29.6.2017
hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet ja ohje löytyvät
IMSTOLA-laadunhallintajärjestelmän dokumentit-osiosta. Kuntayhtymässä ei ole järjestetty sisäistä tarkastusta omaksi erilliseksi
tehtäväksi.
Laatutyön viitekehyksenä toimii BSC-tavoitekortit sekä jatkuvan laadunparantamisen
(PDSA) työkäytännöt. Samiedun laadunhallinta perustuu jatkuvaan prosessien
toimivuuden määrälliseen ja laadulliseen
tulosten ja vaikutusten arviointiin. Määrällistä arviointia ohjaavat Samiedun talousarvion sitovat määrälliset tavoitteet sekä
näiden trendi- ja vertaistieto. Laadullista
arviointia ohjaavat Samiedun talousarvion
toiminnalliset tavoitteet, opiskelijapalaute,
asiakaspalaute, henkilöstöpalaute sekä näi28

den trendi- ja vertaistiedot. Laadunhallinta
toteutuu prosessien hallinnan kautta, joihin
kytkeytyy koko organisaatio. Samiedun prosessit on laadittu IMS-ohjelmiston alustalle
(Integrated Management System). Laadunhallinnan menettelyt on jäsennetty ja kuvattu kaikkien viiden johtamisen pääprosessin
(koulutus, henkilöstö, kehittäminen, hallinto
ja talous) mukaisesti. Prosessikuvaukset on
jäsennetty laadun jatkuvan parantamisen
kehän mukaisesti suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja parantamisen osioihin.
Keskeisimmät prosessikuvaukset ja niihin
liittyvät ohjeet on dokumentoitu ja uusia
prosessikuvauksia tehdään tarvittaessa.
Prosessien toimivuutta arvioidaan reaaliaikaisen tiedonhallinnan avulla. Toiminnan
raportoinnissa on vakiintuneet käytännöt,
jotka kytkeytyvät talouden hallintaan ja arviointiin. Tavoitteiden toteutumista tuetaan
kehittämishankkeiden sekä sidosryhmä
yhteistyön avulla.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen
ja arviointi
Toiminnalliset tavoitteet on kirjattu talousarvion laatu- ja tuloskorttiin. Tilivelvolliset
/ toimialan vastuuhenkilöt raportoivat vastuualueensa toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsausten 31.3., 30.6.
ja 30.9. yhteydessä. Lisäksi tilivelvolliset /
vastuu
henkilöt raportoivat sisäisen valvonnan toteutumisesta 30.9. tilanteesta,
kun suurin osa vuodesta on kulunut. Tällöin mahdolliset korvaavat toimenpiteet
saadaan käytäntöön hyvissä ajoin ennen
seuraavaa vuotta.
Talouden jatkuva seuranta tapahtuu
Accuna-ohjelmiston kautta, jonne tiedot
päivittyvät kirjanpidosta reaaliaikaisesti.
Ohjelmisto mahdollistaa talouden lukujen
tarkastelemisen yleisemmällä tasolla sekä
porautumisen tarkempaan ja yksityiskohtaisempaan tietoon, jopa yksittäiselle laskulle
saakka. Lisäksi kaikille vastuualueen esimiehille lähetetään raportit oman vastuualueen
talouden toteutumisesta kuukausittain.
Myös OPH:n ylläpitämää Vipunen.fi-palvelua on kehitetty ja nykyään saatavilla on
myös reaaliaikaisia valtionosuusrahoitukseen liittyviä suoriteraportteja.

Kuntayhtymän
lukumääräisten
tavoitteiden
reaaliaikaista
toteutumisen
seurantaa on edelleen
kehitetty vuoden
2021 aikana.
Kuntayhtymän lukumääräisten tavoitteiden reaaliaikaista toteutumisen seurantaa
on edelleen kehitetty vuoden 2021 aikana.
DW-tuloskortin avulla voidaan seurata mm.
opiskelijavuosiin ja tutkintoihin liittyviä määriä, laadullisia palautetietoja sekä henkilöstön
ja talouden mittareita. Vuoden 2019 alusta
lähtien myös toiminnalliset tavoitteet on
kirjattu tuloskorttiin ja niiden toteumaraportointia seurataan 30.6. tehtävän osavuosikatsauksen yhteydessä. Tuloskortin tärkeimpiä
mittareita on kehitetty laaja-alaisempaan
suuntaan ja käyttöön on otettu PowerBItekniikka, jonka avulla dataa on mahdollista
suodattaa entistä monipuolisemmin.
Vuoden 2021 aikana taloushallinnon toimesta suoritettiin kerran pääkassan sekä Paviljongin alakassan tarkastukset. Humanian
kampuksen infon toimintojen siirtyessä
Pohjolankadulle, erilliselle kassapisteelle ei
ollut enää tarvetta, joten Humanialla ollut
kassapiste lopetettiin. Tarkastuksissa ei löytynyt huomautettavaa. Kassantarkastusten
yhteydessä on käyty läpi myös kassapisteiden toimintaympäristöjä ja tarvittaessa esille tulleita kehittämiskohteita on viety eteenpäin esimiehille.
Dokumenttien hallinnan kehittämiseksi sähköiseen muotoon ja prosessien
oikeanlaisen etenemisen varmistamiseksi aloitettiin asianhallintaohjelmiston
uudistustyö vuoden 2021 alussa. Työ sisälsi prosessikohtaisen toiminnanohjaussuunnitelman rakentamisen asiakirjahallinnan näkökulmasta. Tämä työ saatiin
päätökseen vuoden aikana. Uusi ohjelmisto
M-Files otetaan käyttöön moduuleittain
vuoden 2022 aikana.
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Koulutuspalveluissa on panostettu
vuoden 2021 aikana voimakkaasti uusien
koulutustuotteiden kehittämiseen ja
tämä näkyy erityisesti lisääntyneenä
verkkokoulutusten määränä.
Toiminnan ja talouden
raportointi
Tilivelvollisten laatimissa sisäisen valvonnan
raporteissa ajankohdasta 30.9.2021 nousi
esiin mm. seuraavia seikkoja:
Yhtymäpalvelujen tulosalueiden talous on
kehittynyt linjassa tai jopa ylittänyt talousarvion tavoitteet. Henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan noussut, mutta ylitys on koskenut vain yksittäisiä henkilöitä. Hankepuolella
on käynnistynyt uusia hankkeita ja hanketoiminta on kasvanut niin merkittävästi, että
koko hanketiimin oli tarpeen organisoitua
uudelleen.
Koulutuspalvelujen osalta talouden toteutuminen on onnistunut koronasta huolimatta
erittäin hyvin. Henkilöstömäärä on ollut jonkin verran talousarviota suurempi. Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämä lisämääräraha opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on
mahdollistanut sen, että koulutuksia kehittämään on pystytty palkkaamaan lisäresurssia.
Lisäksi opiskelijapalveluiden kokonaisuutta
on uudistettu ja resurssien määrää on lisätty palkkaamalla useita uusia henkilöitä kehittämään eri toimintoja. Edellisistä vuosista
poiketen taloudellisen menestyksen ohella
myös opiskelijoiden määrä sekä opiskelijavuosikertymä saatiin kasvu-uralle. Tämä
heijastuu nyt ja tulevaisuudessa myös muihinkin rahoitusperusteisiin eli esim. suoritettujen tutkintojen määrään.
Koulutuspalveluissa on panostettu vuoden
2021 aikana voimakkaasti uusien koulutustuotteiden kehittämiseen ja tämä näkyy
erityisesti lisääntyneenä verkkokoulutusten määränä. Myös tiloja on uudistettu ja
opetusvälineitä sekä kalustoa hankittu vastaamaan paremmin nykyajan opetuksen
vaatimuksia.
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Omaisuuden
hankinnan,
luovutuksen ja
hoidon valvonta
Hankintaprosessien
kuvaukset, kuntayhtymän hankintaohje ja hankintalomakkeet löytyvät
IMSTOLAsta taloushallinnon osa-alueelta.
Hankintaohje on päivitetty tarpeen mukaan muuttuneiden toimintaprosessien
ja uuden organisaation vastuualueiden
mukaisesti. Lisäksi hankintaohjeeseen on
tehty EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä lisäyksiä. Yhtymähallitus on
hyväksynyt hankintaohjeen 29.1.2020.
Hankinnat on tehty noudattaen hankintalakia ja hankintaohjetta. Hankintojen
osalta voidaan todeta, että sisäinen valvonta on ollut riittävää, sillä hankintapäätöksiin liittyen vuoden 2021 aikana ei tehty
yhtään oikaisuvaatimusta eikä valitusta
markkinaoikeuteen.
Hankintaohjeen sisältöä on kuitenkin tarpeen päivittää ja käsitellä säännöllisin
väliajoin henkilöstön yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Hankinta-asiat on otettu
mukaan jo perehdytysvaiheeseen ja kaikille
uusille henkilöille käydään läpi perusasiat
hankintoihin liittyen.
Kuntayhtymän liikkuva kalusto (autot,
peräkärryt, työkoneet jne.) on luetteloitu ja
sitä tarkastellaan säännöllisesti ja sovitaan
myytävän/poistettavan kaluston toimenpiteistä. Hallintosäännön mukaisesti myytävä kalusto asetetaan myyntiin julkista
myyntikanavaa hyödyntäen, viime vuosina
käytössä on ollut julkisten toimijoiden suurin myyntikanava Kiertonet.fi. Ajoneuvokalustoon hankittujen seurantalaitteiden
avulla saatiin tietoa mm. autojen käyttöasteista ja tämän tiedon pojalta tehtiin

kevään aikana päätökset poistaa hyvin vähäisissä määrin käytössä olleita ajoneuvoja
kuntayhtymän omistuksesta.
Kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu vakuuttamispolitiikan periaatteiden
mukaisesti. Vaaratilanteiden varalta rakennukset ja alueet on varustettu mahdollisuuksien mukaan sähköisin portein,
valvontakameroin sekä kulunvalvontalaittein. Kiinteistöturvallisuuden parantamiseksi osaan kampuksista on vaihdettu
iLoq-lukitusjärjestelmä. Työtä jatketaan
vaiheittain myös vuoden 2022 aikana.
Vakuuttamisriskit arvioidaan 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 noudatetaan esteellisyyttä koskevia
säännöksiä. Hankinnoissa noudatetaan
lakia julkisista hankinnoista. Luottamushenkilöt ovat tehneet tarvittavat sidonnaisuusilmoitukset. Toiminnassa ei ole
tunnistettu korruptioon tai lahjontaan
liittyviä riskejä.

Riskienhallinnan järjestäminen
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän hallinto
s
äännössä, luvussa 10 riskienhallinnan
järjestäminen on vastuutettu yhtymähallitukselle, viranhaltijoille, esimiehille
ja konsernijohdolle. Kuntayhtymän johtaja, toimialajohtajat sekä hallintojohtaja,
henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö,
markkinointi- ja viestintäpäällikkö, laatuja hankepäällikkö ja pedagoginen päällikkö vastaavat sisäisen valvonnan ja
riskien
hallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan. Lisäksi
ko. henkilöt ohjeistavat alaisiaan vastuu
alueita sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Vuoden 2021 aikana otettiin käyttöön
Kuntaliiton mallin mukainen riskikartoitus, joka lisättiin osaksi sisäisen valvonnan
raporttia.

Sopimustoiminta
Sopimusten hallinta on ollut pääosin
ajantasaista ja asiantuntevaa. Sopimukset arkistoidaan sähköisesti Dynasty-järjestelmän sopimukset-osioon, josta mm.
laskutukseen tarvittavat tiedot ovat nopeasti käyttöön otettavissa. Sopimuksen
alle
kirjoittaja vastaa siitä, että sopimus
on arkistoitu asianmukaisesti. Myös sopimukseen liittyvät myöhemmät dokumentit kuten esim. hinnankorotusilmoitukset
tulee arkistoida alkuperäisen sopimuksen
yhteyteen.
Leasing-sopimuksista pidetään luetteloa
taloushallinto-osastolla, jossa seurataan
sopimusten päät
ty
misajankohtia ja informoidaan vastuuhenkilöitä sopimusten päättymisestä ja sen aiheuttamista
mahdollisista toimenpiteistä. Jatkossa
leasing-sopimusten seuranta siirtyy vähitellen 3StepIT:n ylläpitämään laiterekisterikantaan sitä mukaa, kun sopimukset
uusiutuvat.
Samiedu on mukana joissakin seudullisen hankintatoimen hankintasopimuksissa sekä Hansel Oy:n puitesopimuksissa.
Näistä sopimuksista on viety yhteenveto
IMSTOLAan hankintaohjeiden yhteyteen.

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.
Hallintovalitukset
Hallinto-oikeudessa ei ole käynnissä tehtyjä valituksia.

Yhteenveto sisäisen valvonnan
asianmukaisuudesta ja
riittävyydestä
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.
Osavuosikatsauksiin 31.3., 30.6. ja 30.9.
pohjautuen tehdään koko vuotta koskevia ennusteita. Sen vuoksi on tärkeää, että
merkittävät menoerät ovat riittävällä tarkkuudella tiedossa koko vuotta ajatellen.
Kuukausiraportoinnissa on käytössä reaaliaikaiset Accuna-raportit sekä ns. tietokuutiomalli (Data Warehouse), joka kerää kuukausiraportteihin tiedot automaattisesti
eri järjestelmistä, kuten opiskelijamäärätiedot (Primus), henkilöstötiedot (Personec
F) ja talouden tiedot (Intime Plus).

toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen,
kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon
laadun parantamiseen sekä tiedonkulun
tehostamiseen.
Kuntayhtymä on asettanut tytäryhteisölle
sekä kuntakonsernille erikseen tavoitteet
vuoden 2021 talousarviossa. Tavoitteet
sisältävät pääosin toiminnallisia, mutta
myös lukumääräisiä tavoitteita. Lisäksi tytäryhtiölle (Sami-Palvelut Oy) on laadittu
oma talousarvio ja toimintasuunnitelma
yksityiskohtaisempine tavoitteineen. Tytäryhteisön toiminnasta ja taloudesta on raportoitu yhtymähallitukselle tarpeen mukaan. Tilikaudelta on laadittu tilinpäätös ja
vuosikertomus. Yhtymähallitus on tarpeen
mukaan ohjeistanut erikseen kuntayhtymän edustajaa ylimääräisiin ja varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Tytäryhteisön sisäinen valvonta on järjestetty kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2021 sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin.

Kuntakonsernin toiminta ja talous
Konserniohjausta varten kuntayhtymässä
on laadittu erillinen konserniohje, jolla on
luotu puitteet konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän
tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään ohjauksen yhtenäistämiseen,
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TILIKAUDEN TULOKSEN
MUODOSTUMINEN JA
TOIMINNAN RAHOITUS
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Ulkoiset erät

2021

2020

1 000 €

1 000 €

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE *)
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

19 293

19 061

-15 907
3 386
23
-9
3 400
-1 119
2 281
180
2 461

-14 576
4 485
2
-7
4 480
-1 135
3 345
180
3 525

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/opiskelijavuosi
Opiskelijavuodet

121 %
304 %
2 202
1 544,1

131 %
395 %
3 150
1 422,5

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2021

2020

1 000 €

1 000 €

3 400

4 480
-5

-563

-492

2 837

5
3 988

-2
-2

242
242

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

2 835
12 096
9 261

4 230
9 261
5 031

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1 000 €
Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv

8 975
604,3
268

6 738
909,7
224

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuude investointimenoihin
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

33

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

2021
1 000 €

2020
1 000 €

10 580
10 457
1 914
7 976
567

11 136
11 013
1 914
8 365
13
721

123
63
60

123
63
60

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen varat

8
8

8
8

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

13 065
20
20

10 200
33
33

949
949
379
145
425

906
906
482
64
360

1 658
408
300
950

498
98
50
350

10 438

8 763

23 653

21 344

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten kausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä 1 000 €
Lainakanta 31.12.
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €

2021

2020

19 271
3 920
1 849
11 041
2 461

16 810
3 920
1 849
7 516
3 525

1 711
1 711

1 891
1 891

62
8
54

63
8
55

2 609
2 609

2 580
2 580

521
268
1 820

397
244
1 939

23 653

21 344

88,7
13,5
13 502
0
155

87,6
13,5
11 041
0
122

KOKONAISTULOT JA -MENOT
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Valtionosuustulot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Rahoitustoiminta
Kokonaistulot yhteensä

1 000 €

MENOT
Toiminta
Toimintakulut
Muut rahoituskulut
Investoinnit
Investointimenot

1 000 €

3 580
15 713
23

19 316

15 907
9
563

Rahoitustoiminta
Kokonaismenot yhteensä

16 479
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KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Ulkoiset erät

2021
1 000 €

2020
1 000 €

19 451
-16 055
3 396
23
-9
3 410
-1 119
2 291

19 161
-14 701
4 460
2
-6
4 456
-1 135
3 321

2 291

3 321

121 %
305 %
2 208
1 544,1

130 %
393 %
3 132
1 422,5

2021
1 000 €

2020
1 000 €

3 409

4 456

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden verot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
Konsernituloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/opiskelijavuosi
Opiskelijavuodet

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

-562

-492

2 847

5
3 964

23
23

196
196

Rahavarojen muutos

2 870

4 160

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

12 161
9 291

9 291
5 131

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1 000 €
Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv

9 014
606,0
267

6 769
904,7
223

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
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KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

2021
1 000 €

2020
1 000 €

10 530
10 457
1 914
7 976
567

11 086
11 013
1 914
8 365
13
721

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset

73
13
60

73
13
60

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

8

8

13 196
20

10 314
33

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

1 015
1 015

989
989

Rahoitusarvopaperit

1 658

498

10 503

8 794

VASTAAVAA YHTEENSÄ

23 734

21 408

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

21 023
3 920
1 849
12 963
2 291

18 732
3 920
1 849
9 642
3 321

62

64

2 649

2 612

23 734

21 408

88,6
13,6
15 254
0
155

87,5
13,6
12 963
0
122

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Rahat ja pankkisaamiset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä 1 000 €
Lainakanta 31.12.
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 €

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Kuntayhtymän vuoden 2021 tulos on 2 281 207,73 euroa positiivinen.
Yhtymähallitus esittää, että poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 179 594,40 euroa.
Tämän jälkeen kuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2 460 802,13 euroa, jonka yhtymähallitus esittää kirjattavaksi oman pääoman yli-/alijäämätilille.
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TAVOITEKORTIT
2021
BSC-TULOSKORTTI 2021
TULOSKORTTI
2021

ASIAKAS

TULOS
2018

TULOS
2019

TULOS
2020

TAVOITE
2021

TULOS
2021

Opiskelijamäärä

1560

1547

1632

1600

1711

Opiskelijavuodet, painottamaton 1)

1365

1455

1422,5

1400

1544

Suoritetut tutkinnot VOS-rahoitus

1083

609/114

571/998

600/900

639/972

Suoritetut tutkinnon osat VOS/kaikki

3992

2882/4768

2968/4717

3300/4500

4509/5841

Aloittaneet (yhteishaku/jatkuva haku)

196/600

166/933

184/854

200/900

168/1216

11,10 %

10,40 %

10,90 %

10 %

11,4 %

71,20 %

73,50 %

70 %

65 %

Työllistyminen, HOKS-peruste

54 %

58 %

50 %

59 %

Jatko-opintoihin sijoittuminen, HOKS

22 %

16 %

10 %

12 %

Mittari

Keskeyttäminen, negatiivinen
Läpäisy

PROSESSIT JA
LAATU

ARVO-päättöpalaute ka/vastaus-%

4,2

4,04

4,16/51,5 %

4,1/70 %

4,2/80%

Työelämäpalaute

3,8

4,03

4,2

4,1

3,8

Työolobarometri

-

3,53

-

3,6

-

Koulutuspäivät, pv/hlö

5

6,8

5,4

6

5

Sairauspoissaolot, pv/hlö

9

8

11,7

8

10,7

167

176

178

185

191

17 221 t€

17 729 t€

19 061 t€

17 059 t€

19 293 t€

Vuosikate toimintatuloista

8,90 %

14,40 %

23,50 %

4,70 %

17,62 %

Investoinnit

428 t€

649 t€

492 t€

755 t€

563 t €

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä 31.12.
Toimintatulot
TALOUS

1) Yhtymävaltuuston sitovuustaso
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TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021
TAVOITE
Missä onnistuttava?
Työelämälähtöiset tavat toteuttaa
kaikkia koulutuksia, työelämäkumppanuuksien systemaattinen
kehittäminen
Koulutustuotteiden uudistaminen,
uusia koulutustuotteita säännöllisesti
auki ja markkinointiin
KOULUTUSALAT
Verkkopohjaisten koulutustuotteiden
tarjonnan merkittävä laajentaminen,
tutkinnot verkossa (eSamiedu)

Kestävä kehitys

HOKS-prosessin kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

PROSESSIT

Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen, ohjauksen eri muodot toimivana
kokonaisuutena

Jatkuvan haun prosessin edelleen
kehittäminen
OPISKELIJAPALVELUT
Oppivelvollisuuden laajentaminen 18
ikävuoteen saakka

Ilmainen opiskelu toisella asteella

2. asteen neuvottelukunnan muuttaminen seuturyhmäksi, Xamk mukaan
toimintaan

Kustannuspaikkarakenteen
uudistaminen

TALOUS

Taloushallinnon prosessien
automatisointi

Kestävä kehitys
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MITTARI
Missä tulos näkyy?
Opiskelu viedään kampusympäristöistä aitoon
työelämään, substanssiosaamisen lisäksi hankitaan työelämätaitoja. Tilaratkaisut työelämässä ja
oppimissolut.

RAPORTOINTI
Miten prosessi edistyy?
Samiedun tutkinto-opiskelijoista noin 600 henkilöä
opiskelee työpaikoilla samanaikaisesti. Määrä on
noussut aiemmasta ja näin reformi toteutuu hienosti.
Kehittämishaaste on työpaikalla tapahtuvan ohjauksen
kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus.
Hyvinvointi ja liiketoiminta -alalla sekä Teknologia Uusia koulutustuotteita on tullut hyvin auki ja markkija metsä -alalla vähintään 4 uutta koulutustuotet- nointiin: mm. media-alan koulutukset, luonnontuoteta/toimiala.
alan koulutukset, useita lyhytkoulutuksia Paviljongilla,
isännöintialan koulutukset jne. Koulutustuotteita on
kehitetty saavutettavammiksi eli opiskelijat voivat
opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti yhä
useammassa tutkinnossa.
eSamiedu; verkossa opiskeltavat tutkinnot ja tut- Tutkinnot ja tutkinnon osat ovat verkossa tarjolla enekinnon osat laajasti käytössä. Mm. ”Lähihoitajaksi nevässä määrin: merkonomiksi verkossa koko tutkinto,
verkossa” sekä ”eMerkonomin tutkinto” toteutuk- lähihoitajaksi verkossa monimuotoisena toteutuksena,
sessa. 1)
sisustajaksi (at) verkossa, monissa tutkinnoissa ja tutkinnon osissa tarjolla verkkovaihtoehto.
Kaikissa koulutustuotteissa ja toteutuksissa näkyy Työ alussa, kestävän kehityksen toimintaohjelma
kestävän kehityksen arvot.
rakennetaan uuteen strategiaan perustuen vuoden
2022 aikana.
HOKS-ohjaajien osaamisen kehittäminen, laajempi HOKS-ohjaajatapaamisia/-valmennuksia toteutettu
ymmärrys tarjolla olevista tutkinnon osista ja
teemoitettuna 1 krt/kk. Tiiviimpi valmennus- ja ohjaussuhde HOKS-ohjaajiin. HOKS-merkinnät kerralla
opintomahdollisuuksista. HOKS-oikeellisuuden
kuntoon ja säännöllinen seuranta, hälytysjärjestelmä.
säännöllinen seuranta (esim. 2 kk:n välein)
Erityinen verkko-opinto-ohjaaja palkattu loppuvuodesOpiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA)
käytössä, osaamistarjotin näihin käytössä, prosessi ta ja ohjausresurssia koulutusaloilla lisätty. OPVA-opinnot käynnissä ja toimivat, kehitystyö jatkuu edelleen.
kuvattu ja HOKS-ohjaajat valmennettu.
Opintopaja toimii sekä yto- että ammatillisten
YTO-opinnoissa pajatoiminta toimii hyvin ja tarjonta
koulutusten osalta. Työpajatoiminta laajentuu
on riittävää, ammatillisten koulutusten puolellakin
osaksi ohjausta.
toiminta lisääntynyt. Erityisen tuen päätösprosessia kehitetty ja palkattu erityisopettaja vastaamaan prosessin
toimivuudesta.
Opiskelijoiden opintojen laadukas aloitus kouluOpinto-ohjaajien vastuualueita selvennetty tutkinnoittusaloilla (kaikille digitaidot heti opintojen alussa, tain. Yhteydenottoa ja haastatteluprosessia hakijoiden
sujuva ja toimiva aloitus koulutusaloilla, tuki
suuntaan yksinkertaistettu, tavoitteena nopeampi
opiskelijoille jne.)
yhteydenotto ja valinta.
Varautuminen osana seutukunnan kokonaisuutta, Samiedu osaltaan mukana seutukunnan kokonaisuudessa, Valpas-palvelu otettu käyttöön. Lisääntynyt
Samiedun tarjonta ja ohjauskokonaisuus.
ohjausvelvoite ja tukitoimien tarve otettu huomioon
palkkaamalla lisää ohjausresurssia.
Mitä tarkoittaa Samiedussa, konkreettinen varau- Valmistautuminen edennyt suunnitellusti. Keväällä
tuminen maksuttomuuteen.
tehty alakohtaiset kartoitukset opiskeluun tarvittavista
välineistä ja materiaaleista sekä kilpailutukset hankinnoista.
Yhteinen opintoasiantuntija/opo ollut käytössä, toiminYhteinen opintoasiantuntija, kustannusten jakaminen Samiedu, Xamk, Savonlinnan kaupunki.
ta painottunut lukio-ammatillinen koulutus -yhteisKorkea-aste, lukio, ammatilliset opinnot opiskelu- työhön. Jatkopolut ja -opiskelu korkea-asteella on
mahdollisuuksien markkinointi ja ohjaus entistä
rahoituskriteeri, tähän enemmän huomiota jatkossa.
selkeämmin
Kumppanuussopimusta Xamkin kanssa päivitetään
tammikuussa 2022.
Selkeämpi ja informatiivisempi sisäinen laskenta, Kustannuspaikkarakenne uudistettu ja järjestelmien
budjetoinnin suoraviivaistaminen
vaatimat muutostyöt toteutettu. Uusi kustannuspaikkarakenne on käytössä vuoden 2022 alusta lähtien.
Manuaalisen työn vähentäminen, työajan käytön Reaaliaikainen talouden seuranta Accunasta ja Vipusen
tehostaminen, reaaliaikainen talouden seuranta
raporteilta. Ostolaskujen kierrätykseen tehty automaattitiliöintejä ja ohjelmistojen välille rakennettu rajapintoja joustavan tiedonkulun edistämiseksi.
Kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia indiTyö alussa, korona hidastanut etenemistä.
kaattoreita seurantaan (uusiutuva energia, säästöt,
jätteet, jne,)

Osaamisten tunnistaminen ja henkilö- Vastuullisuuden jakautuminen ja vahvistaminen
kohtainen kehittyminen ja vastuuorganisaatiossa.
tehtävät.
Opetushenkilöstön vuosityöajan
hyödyntäminen

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Työhyvinvointi ja koronahäiriöiden ja
-vaikutusten minimointi, työuupumuksen välttäminen

PROSESSIT

MARKKINOINTI
JA
VIESTINTÄ

Työhyvinvoinnin parantaminen ja seuranta, TOBtyöhyvinvointikyselyn tulos ja kehittämistoimenpiteet. Sairauspoissaolot normaalitasolla, tyhy-päivät,
koulutuspäivät jne.

Kestävä kehitys

Henkilöstön koulutus ja valmennus kestävän
kehityksen arvo- ja ilmiömaailmaan, miten kestävä
kehitys näkyy minun työssäni?

Uudet www-sivut käytössä

Toiminnallisuus ja tehokkuus paranevat, näkyvyys
lisääntyy.

Brändin jalkautus 2021

Kestävä kehitys näkyy Samiedun toiminnassa ja
sitä kautta markkinoinnissa sekä viestinnässä

Citypisteen toimintakonseptin päivitys Citypisteellä toiminta on aktiivista ja tapahtumia
2021, koronavaraus
on tarjolla monipuolisesti. Tietoisuus koulutusmahdollisuuksista paranee.

Sami-Palvelut Oy:n ilmeen päivitys
Tiedonhallintajärjestelmän uudistaminen

LAATU JA
HANKETYÖ

Asiakastarpeen mukaiset opintototeutukset,
joustavat toteutustavat ja -ajat (verkkototeutukset,
illat ja viikonloput tarvittaessa käyttöön). Opettajilla
erilaiset profiilit (verkko-opettaja, työsaliohjaaja,
työpaikkaohjaaja, jne.)

Nykyaikainen ilme osakeyhtiöllä, kulkee samassa
linjassa Samiedun kanssa.
M-Files järjestelmän käyttöönotto etenee ja osia
siitä on jo käytössä.

Hanketoiminnan säännöllinen raportointi ja seuHanketoiminnan roolin vahvistaminen ja systemaattinen kehittäminen, ranta, viestinnän lisääminen, artikkelit. Hankesalkhankeaiheiden laajentaminen koulu- ku 6,0 milj. Hankestrategian laatiminen.
tusalalähtöisemmäksi
ARVO-palautejärjestelmän kehittämi- Vastausprosentti päättö- ja aloituskyselyssä min
nen ja automatisointi
70 %.
Kestävä kehitys

Kampusohjelman päivittäminen,
yhtymävaltuusto

Koulutuskuntayhtymän strategian
uudistamis- ja päivittämistyö, strateYHTYMÄgia 2021-2024
PALVELUT JA
KIINTEISTÖT
Kestävä kehitys

Kiinteistöturvallisuuden lisääminen

Uusille henkilöille uusia, muokattuja vastuualueita.
Sijaisjärjestelmää rakennettu eri tiimien sisällä. Henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö tukee ja organisoi työtä.
Vastuuopettajat valittu 12/2021.
Työaikasuunnitelmien tekeminen sujuvoitunut, uutta
resurssia palkattu tukemaan tiimipäälliköiden työtä.
Opettajien työn profilointi käynnissä, verkko-opettajien
osalta työssä jo onnistuttu ja työ jatkuu verkko-opetuksen osaamisen laajentamisella suurempaan joukkoon.
Lähiopetuksen ja -ohjauksen kehittämistyöryhmä
perustetaan alkuvuodesta 2022.
ParTy-työhyvinvointikysely toteutettu loppuvuodesta, jatkokäsittely vuoden 2022 alussa. ParTy-kyselyn
tulokset koulutuksen toimialan vertailuryhmän tasolla.
Tyhy-päivät toteutettu etänä ja palaute näistä ollut
hyvää. Sairauspoissaolot säilyneet aiemmalla tasolla,
koulutuspäiviä kertynyt hieman tavoitetta vähemmän.
Kestävä kehitys pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan kaikessa koulutustoiminnassa. Mm. suositaan etäosallistumisia myös korona-ajan jälkeenkin.
Matkustussääntö uudistettu tukemaan tätä tavoitetta.
Www-sivuja kehitetty mm. luomalla kieliversiot, blogialusta hankkeille ja Paviljongille omat alasivut. Teknistä
toiminnallisuutta kehitetty palautteen pohjalta.
Uusi brändi näkyy materiaaleissa, kampuksilla, ajoneuvoissa, työvaatteissa jne. Markkinointimateriaaleja
uusittu, ekologisuus huomioitu valinnoissa. Tiimeissä
tapahtuneita kestävän kehityksen tekoja nostettu esille
eri kanavissa.
Otettu käyttöön koulutusneuvonnan toimintamalli,
jolla lisätään tietoisuutta koulutuksista ja siihen littyvistä
asioista. Korona-aika varjostaa Citypisteen toimintaa.
Koulutusneuvontaa markkinoitu systemaattisesti eri
kanavissa.
Sami-Palvelut Oy:n ilme, verkkosivut ja materiaalipohjat
on uudistettu linjassa Samiedun ilmeen kanssa.
Asianhallinnan ja kokoushallinnan moduulit on luotu
valmiiksi. Validointiprosessi M-Filesin päässä käynnissä.
Käyttöönotto alkuvuodesta 2022.
Hanketoiminnan raportointi aktiivista ja suunnitelmallista. Hankerahoituksen uusi rahoituskausi alkaa
syksyllä, hankehakuja tehty jo aktiivisesti. Hanke
strategia laadittu ja liittyy kiinteästi kokonaisstrategiaan
2022-2025.
Päättökyselyn vastausprosentti saatu nostettua 80
%:iin, aloituskyselyssäkin selvää parannusta, mutta vielä
kehitettävää.
Hankeaiheina kestävä kehitys mukana, uusia hankeyhteistyökumppaneita hankittu ja hankitaan.

Hankeaiheina mm. kiertotalous, kestävä kasvu,
työelämän alueellinen kehittäminen, uusia hankekumppaneita.
Oppimisympäristöjen päivittäminen ja yhteisKampusohjelma toteutunut erittäin hyvin, työelämäkäyttö, työelämäkumppanuuksien lisääminen ja
kumppanuuksien määrä lisääntynyt. Kampusten tiloja
koulutusyhteistyön mahdollistaminen
muutetaan vastaamaan nykyistä monipaikkaisen työn
mallia. Kiinteistökustannuksista säästetään vuositasolla
0,5-1,0 milj. euroa. Kampuskehittäminen näkyy myös
uudessa strategiassa.
Kuntayhtymän uusi strategia valmiina ja hyväksytty
Riittävän laaja strategiatyö, jo muodostettujen
brändielementtien näkyminen uudessa strategias- yhtymävaltuustossa marraskuun lopussa. Strategiasa (mm. kestävä kasvu, kestävä kehitys), yhtymäval- työhön osallistettu laajasti eri sidosryhmiö (opiskelijat,
tuuston hyväksyntä uudelle strategialle.
henkilöstö, luottamushenkilöt, yritykset jne.)
Uusiutuvan energian käytön suunnittelu ja toteu- Selvitetty mm. aurinkoenergian hyödyntämistä kamtus kampuksilla, energiatehokkuuden kehittämi- puksilla. Korjausinvestoinneilla parannettu energianen, osana koulutustoimintaa.
tehokkuutta ja sitä kautta saatu kustannussäästöjä.
Energiaratkaisut liityttävä koulutustoimintaan.
Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen, mm.
iLOQ-lukitusjärjestelmää laajennettu edelleen kamlukitusjärjestelmien uudistaminen, muut turvalli- puksille, viimeisimpänä uusittu Paviljongin lukitus. Tursuustoimenpiteet
vallisuuden kehittämishankkeeseen saatu rahoitusta.
Esimiehille järjestetty työturvallisuuskoulutus.
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TOTEUTUNEET OPISKELIJAVUODET 1.1. - 31.12.2021
Ammatillinen
peruskoulutus

Ammatillinen
lisäkoulutus

Muu koulutus

Opiskelijavuodet yht.

TA 2021

TOT.

TOT. %

TA 2021

TOT.

TOT. %

TA 2021

TOT.

TOT. %

TA 2021

TOT.

TOT. %

Teknologia ja metsä

447

506,5

113,3

240

288,0

120,0

59

46,3

78,5

746

840,8

112,7

Hyvinvointi ja
liiketoiminta

396

504,0

127,3

195

151,8

77,8

11

1,8

16,4

602

657,6

109,2

Laajennettu
oppisopimus

12

5,7

47,5

40

40,0

100,0

52

45,7

87,9

855

1016,2

118,9

475

479,8

101,0

1400

1544,1

110,3

Yhteensä
Valtionosuusrahoitteinen
koulutus yhteensä

70

48,1

68,7

1496,0

SAMI-PALVELUT OY:N TAVOITTEET 2021

PROSESSIT

TOIMINTA
prosessi
Sami-Palvelut Oy:n toiminnan
perusteet - miksi olemassa ja
mihin tähdätään?
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TAVOITE
Missä onnistuttava?
Yhtenäinen käsitys
Sami-Palvelut Oy:n roolista ja tulevaisuudesta.
Tulevaisuuden kuva ja rooli
koulutuskonsernissa selkeä.

MITTARI
Missä tulos näkyy?
Yhtiön hallitus ja sidosryhmät
ovat käyneet tulevaisuuskeskustelun ja tavoitteet kasvulle
ovat olemassa. Selkeämpi rooli
konsernissa ja toimialueella.
Strategiaprosessi aloitettu.
Pääosin koulutusosaaminen
Mitä tarjotaan? Tuotteet ja
Tuotteet asiakastarpeiden
hankitaan Samiedusta, tarvittapalvelut? Millä hinnalla?
mukaisesti, ei vain
essa hankitaan asiantuntijuutta
Ammattiopisto Samiedun
osaamiseen perustuen.
myös muilta palveluntuottaKilpailukykyinen hinnoittelu.
jilta tai asiantuntijoilta. 5-10
uutta koulutustuotetta. Uusi
hinnasto.
Markkinointi ja viestintä
Tietoisuus Sami-Palvelut Oy:stä Viestintäsuunnitelma laadittu.
ja markkinointimateriaali
ja sen palvelutarjonnasta.
Sami-Palvelut Oy:stä laadittu.
Palvelutarjonnan näkyvyys ja
Uudet www-sivut Samiedun
saavutettavuus kohdeasiakkaille.
sivujen yhteyteen. Kohdennettu ja konkreettinen viestintä eri
asiakasryhmille. Verkkokaupan
suunnittelu käyntiin. Uutiskirje
4 krt/vuodessa.
Henkilöresurssit Sami-Palvelut Asiakkuuksien hallinnan
Kuukausitason seuranta toiOy:n käytössä
prosessin kehittäminen. Omien minnasta ja taloudesta. Avainhankkeiden kautta henkilötoimijaverkostot (kouluttajat ja
resursseja käyttöön.
asiakkuuvastaat) rakennettu.
1-2 uutta kumppanuushanketta.

RAPORTOINTI
Miten prosessi etenee?
Strategiaprosessi käynnistettiin hallituksen tulevaisuustyöpajalla. Prosessin aikana kuultiin sidosryhmiä ja oltiin myös tiiviisti mukana Samiedun
strategiatyössä. Strategia jatkuu vuonna 2022.

Uusia yritys-/HR-koulutuksia: 5 toteutettuna ja
palveluvalikoimassa lisäksi 4 uutta. Kasvupalvelut:
8 uutta tuotetta.
Asiantuntijakouluttajat hankittu Samiedun lisäksi
verkostoista ja yksityisiltä palveluntuottajilta.
Hinnoittelu tarkistettu.
Yhtiön uudet nettisivut toteutettu osana Samiedun brändiuudistusta. Viestintäsuunnitelma
ja viestinnän materiaalit päivitetty uuden ilmeen
mukaiseksi. Myös yhtiön oma uutiskirjeformaatti
tuotettiin (ensimmäinen julkaistiin 1/22). Verkkokaupasta tehty selvitystä.

Verkostotyö kasvupalvelukoulutuksiin liittyvien
toimijoiden (ELY, TE-tsto, Kuntakokeilu) kanssa
on ollut vahvaa ja alihankintaverkostot toimivat
monialaisesti Etelä-Savon alueella, myös muualla
Itä-Suomessa. Asiakkuudenhallintaohjelma otettu tuotantoon (M-files).
Tiivis yhteistyö hanketiimin kanssa. Toiminnan
ja talouden seuranta toteutuu. Yhtiön tukitiimi
käynnistettiin marraskuussa.

Myyntivolyymi, toiminnot

Koronavuoden 2020 jälkeen
myynnin kasvattaminen

Myyntivolyymi noin 1,0 milj
euroa

Poikkeusolot ja kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat edelleen raskaasti yhtiön toimintaa, eikä
liikevaihtotavoitetta saavutettu.

Kannattavuus

Turvattava yhtiön jatko kannattavalla toiminnalla

Jälkilaskenta, talouden
seuranta kuukausittain, raportointi säännöllisesti (kk)

Vaikka liikevaihto jäi tavoitteista, yhtiön tulos oli
kuitenkin positiivinen. Raportointi ja seuranta
on säännöllistä.

KÄYTTÖTALOUDEN
TOTEUTUMINEN
Yhtymäpalvelut
Yhtymäpalveluihin sisältyivät vuoden alussa
seuraavat toimialat: Kuntayhtymäpalvelut,
Oppilaitospalvelut, Henkilöstöpalvelut sekä
Markkinointi, viestintä ja laatu.
Kuntayhtymäpalveluihin kuuluu luottamushenkilöhallinto sekä viranhaltijajohto.
Oppilaitospalvelut koostuvat talous-, tietohallinto- ja kiinteistöpalveluista sekä arkisto
toimesta. Henkilöstöpalveluihin luetaan yhteistoiminnan järjestäminen ja työsuojelu.
Markkinointi, viestintä ja laatu hoitaa kuntayhtymän hanke- ja laatutoiminta sekä
markkinointia ja viestintä. Vuoden kulues-

Koulutuspalvelut
Koulutuspalvelujen tulosalue perustui talousarviota laadittaessa voimassa olleeseen
organisaatiorakenteeseen, jonka mukaisesti
vastuualueet on jaettu kolmelle eri toimialalle:
- Teknologia- ja metsä
- Hyvinvointi- ja liiketoiminta
- Palvelut
Vuoden 2021 aikana tehty uudelleenorganisoituminen vaikutti myös koulutuspalveluiden tulosalueeseen, kun yhtymäpalveluiden
puolelle perustettiin koulutuspalveluiden
toimialoja tukemaan uusi koulutuspedagogiikka ja ohjaus -alue, johon integroitiin
palvelut-toimialan aiemmat toiminnot eli
opiskelijapalvelut, opiskeluhuolto sekä laajennetun oppisopimuksen palvelut. Koulutuspedagogiikkaa ja ohjausta vahvistamaan
palkattiin vuoden aikana uusia asiantuntijoita sekä ohjaajia, jotka tukevat erityisesti
korona-aikana havaittua oppimisvajetta.
Koulutuspalvelujen toimintakate (nettotulo)
toteutui 2 149 t€ tavoitetta suurempana. Toimintatulot ylittivät tavoitteen 1 982 t€. Ylitys
koostuu pääosin valtionosuustulojen ennakoitua suuremmasta määrästä niin varsinaisen suoritepäätöksen, kuin vuoden aikana
haettujen lisäsuoritepäätöstenkin osalta,
joista ei budjetointivaiheessa ollut vielä tietoa. Toimintamenot toteutuivat talousarvi-

sa toteutettu uudelleenorganisoituminen
muutti vastuualueiden jakautumista, jonka seurauksena kustannuspaikkarakenne
muutettiin myös vastaamaan muuttunutta
tilannetta vuoden vaihteessa.
Yhtymäpalvelujen toimintakate (=nettomeno) toteutui 437 t€ talousarviota pienempänä. Toimintatulot toteutuivat 239 t€
Alkuperäinen
talousarvio
2021
Toimintatulot
1 606 704
Toimintamenot
5 475 210
Toimintakate *)
3 868 506
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso
€

Talousarviomuutokset

ota pienempinä ja tähän vaikutti erityisesti
koronan vuoksi tehdyt järjestelyt opetuksessa ja ohjauksessa. Myös koulutuspalveluiden
puolella henkilöstökulut toteutuivat lähes
budjetoidun mukaisesti.
Toimialoittain tarkasteltuna kaikki toimialat
ylittivät toimintakatetavoitteensa. Teknologia
ja metsä -toimialan opiskelijavuosikertymä
ylitti tavoitteen ja alalla aloittikin edellisiä vuosia huomattavasti enemmän uusia opiskelijoita. Opiskelijoita saatiin kokonaan uuden
koulutustuotteen myötä (esim. media-ala)
kuin jo olemassa olevia aloja kehittämällä. Myös keskeyttäminen toimialalla väheni
edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialan
menot ylittivät hieman budjetin, mutta myös
tuloja kertyi budjetoitua enemmän, joten toimintakate pysyi reilusti plussan puolella.
Myös hyvinvointi- ja liiketoiminta -toimialan opiskelijamäärät lähtivät kasvuun erityisesti syksyn alussa, kun uudet ja nykyaikaiset verkkototeutukset liiketoiminnan
alalla käynnistyivät. Myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin lukeutuva lähihoitajien koulutus lisääntyi, erityisesti Itä-Savon
Alkuperäinen
talousarvio
2021
Toimintatulot
15 658 100
Toimintamenot
10 989 594
Toimintakate *)
4 668 506
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso
€

Talousarviomuutokset

talousarviota suurempina, mikä johtui lähinnä vuoden aikana solmituista uusista
vuokrasopimuksista työelämäkumppaneiden kanssa. Toimintamenoissa säästöä syntyi erityisesti markkinoinnin ja viestinnän
osalta palveluostoissa, johon koronatilanne
vaikutti osaltaan. Henkilöstökulut toteutuivat lähes budjetin mukaisesti.

Talousarvio
muutosten
jälkeen
1 606 704
5 475 210
3 868 506

Toteuma
2021

Poikkeama

1 845 676
5 276 725
3 431 049

238 972
198 485
437 457

sairaanhoitopiirin (Sosteri) kanssa tehdyn
oppisopimusyhteistyön puitteissa. Sosiaali- ja terveysala sekä liiketoiminnan ala
muodostavatkin toimialan kaksi suurinta
kokonaisuutta. Hyvinvointi- ja liiketoiminta
-toimialan toimintamenot ylittivät budjetin
palvelujen ostojen osalta, mutta myös tuloja
kertyi budjetoitua enemmän, joten toimintakate säilyi selvästi positiivisena.
Palvelut-toimialan lukuihin kuului vielä
vuoden loppuun saakka opiskelijapalveluiden ja laajennetun oppisopimuksen lisäksi
ruokahuoltopalvelut eli opiskelijaruokailu.
Toimialan myyntitulot toteutuivat reilusti
yli budjetin toteumaprosentin ollessa 185
%. Koronasta johtuen tulot oli budjetoitu
maltillisesti, koska talousarviovaiheessa ei
ollut tietoa siitä, miten tautitilanne kehittyy
ja miten se tulee vaikuttamaan mm. opetuksen järjestämiseen kampuksilla. Toimialan menot toteutuivat palvelujen ostojen
osalta reilusti alle budjetoidun ja vastaavasti
tavara ja tarvikeostoissa tuli hieman ylitystä.
Kokonaisuudessaan toimiala saavutti nettomenoisen katetavoitteensa pääosin tulojen
ylityksestä johtuen.
Talousarvio
muutosten
jälkeen
15 658 100
10 989 594
4 668 506

Toteuma
2021

Poikkeama

17 640 016
10 822 341
6 817 675

1 981 916
167 253
2 149 169
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TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
1 000 €
Ulkoiset ja sisäiset erät

Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
2021

Toteuma
2021

Poikkeama

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

17 265
15 580
29
1 220
436

17 265
15 580
29
1 220
436

19 485
17 374
29
1 167
915

2 220
1 794
0
-53
479

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE *)
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-16 465
-10 665
-3 065
-2 015
-5
-715
800
0
2
-2
800
-1 133
-333
179
-154

-16 465
-10 665
-3 065
-2 015
-5
-715
800
0
2
-2
800
-1 133
-333
179
-154

-16 099
-10 548
-2 847
-1 986
-3
-715
3 386
14
23
-9
3 400
-1 119
2 281
180
2 461

366
117
218
29
2
0
2 586
14
21
-7
2 600
14
2 614
1
2 615

*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso
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Talousarvio
muutosten
jälkeen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
1 000 €

Kustannus- Alkuperäinen
arvio ja sen talousarvio
muutokset
2021
Kiinteistöinvestoinnit
Menot
Tulot
Nettomeno
Irtaimistoinvestoinnit
Menot
Tulot
Nettomeno
Investoinnit yhteensä
nettomeno*)
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

TA
muutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma
2021

Poikkeama

Kustannusarviosta
käytetty 31.12.

500

500

500

463

-37

463

500

500

500

463

-37

463

255

255

255

100

-155

100

255
755

255
755

255
755

100
563

-155
-192

100
563

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma
2021

Poikkeama

800

800

3400

2600
0

-755

-755

-563

192
0

45

45

2 837

2 792

45

45

-2
2 835

-2
2 790

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN
1 000 €

Alkuperäinen
talousarvio
2021
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen *)
*) Yhtymävaltuuston sitovuustaso

TA
muutokset

0

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
Määrärahat ja tuloarviot 1 000 €

Sitovuus
YV

Alkuperäinen
talousarvio
2021

TA
muutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma
2021

Poikkeama

KÄYTTÖTALOUSOSA
Yhtymäpalvelut
Koulutuspalvelut
Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä

N
N

-3 868
4 668
800

-3 868
4 668
800

-3 431
6 818
3 387

437
2 150
2 587

TULOSLASKELMAOSA

N

0

0

13

13

INVESTOINTIOSA

N

-755

-755

-563

192

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/
TULOARVIOT YHTEENSÄ

N

45

45

2 837

2 792
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TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA KUNTAYHTYMÄ
2021

2020

Myyntituotot

17 326 175,11

17 419 144,80

Maksutuotot

29 458,10

22 145,55

1 167 235,60

1 167 006,51

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

770 544,24

452 011,39

19 293 413,05

19 060 308,25

19 293 413,05

19 060 308,25

-8 517 825,27

-7 945 869,80

-1 744 828,11

-1 657 402,06

-282 911,17

-244 390,73

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Toimintakate

-2 800 968,55

-2 471 595,71

-1 984 514,27

-1 722 337,60

-3 250,00

-3 250,00

-572 489,40

-530 780,81

-15 906 786,77

-14 575 626,71

3 386 626,28

4 484 681,54

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot

22 534,43

2 308,07

Muut rahoituskulut

-9 446,11

-6 658,97

13 088,32

-4 350,90

3 399 714,60

4 480 330,64

-1 118 506,87

-1 134 824,46

2 281 207,73

3 345 506,18

179 594,40

179 594,40

2 460 802,13

3 525 100,58

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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RAHOITUSLASKELMA KUNTAYHTYMÄ
2021

2020

3 399 714,60

4 480 330,64

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

-4 700,00

Investointien rahavirta
Investointimenot

-562 580,95

-492 513,49

Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

4 700,00

Investointien rahavirta

-562 580,95

-487 813,49

Toiminnan ja investointien rahavirta

2 837 133,65

3 987 817,15

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

-1 450,00

4 002,27

Vaihto-omaisuuden muutos

12 739,80

-2 125,64

-42 674,79

188 144,35

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

29 322,87

52 461,62

-2 062,12

242 482,60

2 835 071,53

4 230 299,75

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

12 096 289,09

9 261 217,56

9 261 217,56

5 030 917,81

2 835 071,53

4 230 299,75
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TASE KUNTAYHTYMÄ
VASTAAVAA

2021

2020

1 913 573,16
7 976 373,26
567 528,63
10 457 475,05

1 913 573,16
8 364 825,51
13 709,70
721 292,60
11 013 400,97

62 638,16
59 913,00
122 551,16

62 638,16
59 913,00
122 551,16

10 580 026,21

11 135 952,13

7 907,63
7 907,63

8 454,33
8 454,33

19 974,77
19 974,77

32 714,57
32 714,57

378 920,41
144 638,08
425 629,70
949 188,19

481 931,34
64 558,37
360 023,69
906 513,40

408 301,58
300 000,00
950 000,00
1 658 301,58

97 941,09
50 000,00
350 000,00
497 941,09

Rahat ja pankkisaamiset

10 437 987,51

8 763 276,47

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

13 065 452,05

10 200 445,53

23 653 385,89

21 344 851,99

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhtaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit

VASTAAVAA
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VASTATTAVA A

2021

2020

-3 920 364,36

-3 920 364,36

-1 848 573,16

-1 848 573,16

Edellisten tilikausien ylijäämä

-11 041 154,98

-7 516 054,40

Tilikauden ylijäämä

-2 460 802,13

-3 525 100,58

-19 270 894,63

-16 810 092,50

-1 711 399,86

-1 890 994,26

-1 711 399,86

-1 890 994,26

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ

-7 907,63

-8 454,33

-53 693,93

-55 143,93

-61 601,56

-63 598,26

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat

-153,40
-520 907,89

-397 041,73

Muut velat

-268 038,63

-243 699,36

Siirtovelat

-1 820 389,92

-1 939 425,88

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

-2 609 489,84

-2 580 166,97

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

-2 609 489,84

-2 580 166,97

-23 653 385,89

-21 344 851,99

VASTATTAVA A
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KONSERNITULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut

Vuosikate

2021
19 450 781,31
-16 054 727,27
3 396 054,04

2020
19 161 208,78
-14 700 945,35
4 460 263,43

22 550,36
-9 452,14
13 098,22

2 334,34
-6 659,50
-4 325,16

3 409 152,26

4 455 938,27

-1 118 506,87

-1 134 824,46

2 290 645,39

3 321 113,81

2 290 645,39

3 321 113,81

2021

2020

3 409 152,26

4 455 938,27

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Tilikauden verot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

-4 700,00

-562 580,95

-492 513,49
4 700,00

2 846 571,31

3 963 424,78

-1 450,00

4 002,27

12 739,80
-26 549,91
38 196,23
22 936,12

-2 125,64
112 492,60
82 374,08
196 743,31

2 869 507,43

4 160 168,09

12 161 105,23
9 291 597,80
2 869 507,43

9 291 597,80
5 131 429,71
4 160 168,09

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
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KONSERNITASE
VASTAAVAA

31.12.2021

31.12.2020

1 913 573,16
7 976 373,26
567 528,63
10 457 475,05

1 913 573,16
8 364 825,51
13 709,70
721 292,60
11 013 400,97

12 638,16
59 913,00
72 551,16

12 638,16
59 913,00
72 551,16

10 530 026,21

11 085 952,13

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

7 907,63

8 454,33

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

19 974,77

32 714,57

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

1 015 339,09

988 789,18

Rahoitusarvopaperit

1 658 301,58

497 941,09

Rahat ja pankkisaamiset

10 502 803,65

8 793 656,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

13 196 419,09

10 313 101,55

23 734 352,93

21 407 508,01

31.12.2021

31.12.2020

-3 920 364,36
-1 848 573,16
-12 963 602,38
-2 290 645,39
-21 023 185,29

-3 920 364,36
-1 848 573,16
-9 642 488,57
-3 321 113,81
-18 732 539,90

-61 601,56

-63 598,26

-2 649 566,08

-2 611 369,85

-23 734 352,93

-21 407 508,01

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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LIITETIEDOT

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 poistosuunnitelman 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.
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
TOIMINTATUOTOT 1 000 €

Liitetieto 6

Konserni

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Ulkoiset erät

2021

2020

2021

2020

Valtionosuusrahoitus

15 713

15 822

15 713

15 822

Muut myyntituotot

1 758

1 698

1 613

1 597

Maksutuotot
Muut tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

29

22

29

22

1 180

1 167

1 167

1 167

771

452

771

452

19 451

19 161

19 293

19 060

Liitetieto 8
Valtionosuuksien erittely

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus

Konserni

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2021

2020

2021

2020

15 713 086,00

15 822 200,00

15 713 086,00

15 822 200,00
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SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA
NIIDEN MUUTOKSISTA
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOAJAT:							Liitetieto 11		
									
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET								
Perustamis- ja järjestelymenot
Tutkimus- ja kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot

5 vuotta				
5 vuotta				
5 vuotta				
5 vuotta				
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 suunnitelman mukaan poistettavaan hankintamenoon.
Kaikissa pysyvien vastaavien ryhmissä käytetään tasapoistoa.
Ensimmäisen vuoden poisto lasketaan käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. Hankintameno voidaan poistaa tilivuoden aikana, mikäli arvoperusta valtionosuuksineen on alle 10 000 euroa. Yhtymävaltuusto voi talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyä poikkeamisen poistosuunnitelmasta. Yhtymävaltuusto päättää laskentaperusteista. Muilta osin päätökset tekee yhtymähallitus.		
											
		

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

2021

2020

2021

2020

1 848 573,16

1 848 573,16

1 848 573,16

1 848 573,16

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

Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvonkorotusten purku
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TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA

Liitetieto 19

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Aktivoidut korkomenot
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2021
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

1 913 573,16

8 364 825,51
462 801,95

851 254,20

Aineelliset hyödykkeet
Kiinteät
Koneet ja
rakenteet
kalusto
ja laitteet
13 709,70
721 292,60
99 779,00

13 709,70

Ennakkomaksut ja
kesk.er.hank.
0,00

253 542,97

Yhteensä
11 013 400,97
562 580,95
0,00
0,00
0,00
1 118 506,87
0,00

1 913 573,16

7 976 373,26

0,00

567 528,63

0,00

1 913 573,16

7 976 373,26

0,00

567 528,63

0,00

0,00
10 457 475,05
0,00
10 457 475,05
0,00
0,00

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Hankintameno 1.1.2021
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2021
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2021

Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet
Osakkeet
Yhteensä
ja osuudet
omistusyht.
11 958,16
50 680,00
62 638,16

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Saamiset muut yhteisöt
59 913,00

11 958,16

50 680,00

62 638,16

59 913,00

11 958,16

50 680,00

62 638,16

59 913,00

2021
9

2020
9

Taseen ulkopuoliset erät
Osuustodistukset ja osakkeet, kpl
Savonlinnan BLC-osuuskunta

Liitetieto 20
Omistuksia muissa yhteisöissä
Tytäryhteisöt
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Nimi

Y-tunnus

Sami-Palvelut Oy

2726869-9

Kuntayhtymän
Konsernin
omistusosuus omistusosuus
100 %

100 %

Kuntakonsernin osuus €
omasta pää- vieraasta päätilikauden
omasta
omasta
voitosta
90 890,80
80 346,94
9 437,66

SAAMISET
Liitetieto 23
Saamiset tytäryhteisöltä
2021
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset
40 270,70

0,00

40 270,70

2020
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
69 267,65

0,00

69 267,65
Liitetieto 24

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Menoennakot
Muut menoennakot
Tulojäämät
Hankkeiden EU-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2021
2020

2021

2020

12 713,33

16 345,81

10 610,25

10 114,57

415 019,45

349 569,72
339,40
349 909,12
366 254,93

415 019,45

349 569,72
339,40
349 909,12
360 023,69

415 019,45
427 732,78

415 019,45
425 629,70

Liitetieto 25
Oman pääoman erittely
Konserni
2021
2020
3 920 364,36
3 920 364,36

Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2021
2020
3 920 364,36
3 920 364,36

3 920 364,36
1 848 573,16

3 920 364,36
1 848 573,16

3 920 364,36
1 848 573,16

3 920 364,36
1 848 573,16

1 848 573,16
12 963 602,38
2 290 645,39
21 023 185,29

1 848 573,16
9 642 488,57
3 321 113,81
18 732 539,90

1 848 573,16
11 041 154,98
2 460 802,13
19 270 894,63

1 848 573,16
7 516 054,40
3 525 100,58
16 810 092,50

Edellisten tilikausien ylijäämä ja tuloksenkäsittelyerät
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2021
2020
11 041 154,98
7 516 054,40
2 460 802,13
3 525 100,58
1 711 399,86
1 890 994,26

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Kertynyt poistoero 31.12.
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Kertynyt ylijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yht.

15 213 356,97

12 932 149,24

Erittely peruspääoman jakautumisesta jäsenkunnille
Jäsenkunta

Osuudet

á

Yhteensä

Enonkoski
Kitee
Parikkala
Rantasalmi
Savonlinna
Sulkava
Yhteensä

8
10
4
2
165
15
204

13 791,41
13 791,41
13 791,41
13 791,41
13 791,41
13 791,41

110 331,28
137 914,10
55 165,64
27 582,82
2 275 582,64
206 871,15
2 813 447,63

Osuudet
Puusampoon
34 514,18

84 239,95
924 605,06
63 557,54
1 106 916,73

Peruspääoma
31.12.2020
144 845,46
137 914,10
55 165,64
111 822,77
3 200 187,70
270 428,69
3 920 364,36

%-osuus
3,69
3,52
1,41
2,85
81,63
6,90
100,00
Liitetieto 31

Sekkitililimiitti
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.
siitä käyttämättä oleva määrä

2021
750 000,00
750 000,00

2020
750 000,00
750 000,00
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SIIRTOVELAT

Liitetieto 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen
jaksotukset
Muut menojäämät
Siirtovelat yhteensä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
2021
2020

2021

2020

735 701,14

908 932,99

735 701,14

908 932,99

815 650,08

771 899,78

810 114,39

763 698,24

276 087,02
1 827 438,24

266 794,65
1 947 627,42

274 574,39
1 820 389,92

266 794,65
1 939 425,88

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ
KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetieto 38

Vuokravastuut
Konserni

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

2021

2020

2021

2020

Toimitilojen vuokravastuut

14 044,29

16 993,95

14 044,29

16 993,95

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut

141 385,21

105 400,60

141 385,21

105 400,60

155 429,50

122 394,55

155 429,50

122 394,55

72 002,63

73 542,43

88 114,07

73 542,43

Muut vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Vuokravastuut on ilmoitettu ilman
arvonlisäveroa.
Liitetieto 41
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Konserni

Arvonlisäveron palautusvastuu

2021

2020

2021

2020

802 701,04

879 826,14

802 701,04

879 826,14

Arvonlisäveron palautusvastuuta määriteltäessä on otettu huomioon kaikki kiinteistöt,
myös ne joiden osalta vastuun toteutuminen ei ole todennäköistä.
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Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA
KOSKEVAT LIITETIEDOT
Liitetieto 42
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Koulutuspalvelut
Teknologia ja metsä
Hyvinvointi
Palvelut
Yhteensä
Yhtymäpalvelut
Kuntayhtymäpalvelut
Oppilaitospalvelut
Henkilöstöpalvelut
Markkinointi, viestintä, laatu ja hankkeet
Yhteensä
Yhteensä
josta osa-aikaisen henkilöstön määrä
Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna

2021

2020

56
69
23
148

55
58
24
137

1
15
6
21
43

2
15
4
20
41

191
14
174,27 htv

178
15
172
Liitetieto 43

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä

2021
10 548 429,55

2020
9 847 662,59

10 548 429,55

9 847 662,59
Liitetieto 44

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
Keskustan Itä-Savon piiri ry
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
Savonlinnan seudun Perussuomalaiset
Kaakkois-Suomen Kokoomus ry
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä

2021
2 094,69
1 297,32
168,00
114,00
3 674,01

2020
2 456,04
1 462,00
127,00
195,01
4 240,05
Liitetieto 45

Tilintarkastajan palkkiot
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä

2021

2020

9 113,56

6 119,68

9 113,56

6 119,68
Liitetieto 46

Liiketoimet intressitahojen kanssa
Kuntayhtymä on myynyt tytäryhteisö Sami-Palvelut Oy:lle palveluja 185 299,58 eurolla. Palvelujen myynnissä on käytetty 30 päivän
maksuaikaa, mikä poikkeaa tavanomaisesti käytetystä 14 päivän maksuajasta. Tilinpäätöshetkellä avoimia myyntisaamisia on
40 270,70 euroa, josta erääntynyt 0,00 euroa.
Kuntayhtymän johtajan/rehtorin kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden kuukauden
kokonaispalkkaa vastaavasta erokorvauksesta.
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MUUT ERIYTETYT
LASKELMAT
LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA
Koulutuksen ja
palvelujen myynti
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

Paviljonki

Yhteensä

2021

2021

2021

2020

270 110,30

124 452,40

394 562,70

432 391,45

66 101,51

95 770,31

66 101,51

Tuet ja avustukset
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet, tavarat

-59 177,14

-196 095,74

-255 272,88

-188 309,57

Palvelujen ostot

-50 928,73

-51 604,17

-102 532,90

-59 209,41

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-110 105,87

-247 699,91

-357 805,78

-247 518,98

-120 059,56

-155 496,53

-275 556,09

-218 665,71

-24 295,08

-33 009,96

-57 305,04

-45 409,19

-4 018,73

-5 367,38

-9 386,11

-6 633,61

-148 373,37

-193 873,87

-342 247,24

-270 708,51

-5 511,12

-5 511,12

-5 511,12

Liikeylijäämä

77 732,57

-322 632,50

-244 899,93

4 423,15

Tilikauden ylijäämä

77 732,57

-322 632,50

-244 899,93

4 423,15

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan kustannuksia on kohdennettu liiketoiminnan laskentatunnisteille ostolaskuilta silloin kun meno on kokonaan
tai osittain kohdistunut suoraan liiketoiminnalle. Henkilöstökustannukset kirjautuvat toteutuneiden työaikasuunnitelmien
mukaisesti tai jälkeenpäin laskettujen työtuntien suhteessa muistiolla oikaistuna. Yhteisiä kustannuksia on jaettu liiketoiminnalle
myynnin, neliöiden tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen mukaisesti. Palvelujen ja tuotteiden hinnoittelun periaatteena on, että tulot kattavat välittömät ja välilliset kustannukset ja tuottovaatimuksen.
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ALLEKIRJOITUKSET JA
MERKINNÄT
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS							
							
							
Savonlinnassa 30. päivänä maaliskuuta 2022

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä							
YHTYMÄHALLITUS						

						

						

Petri Lajunen							
puheenjohtaja							
					

Jäsenet							
						

							
Jouni Matilainen
Hannamari Autio
Seppo Kosonen
						
Tarja Turtiainen

Tiina Tillaéus

Mia Estelle Lotta

			
Pekka Turunen

Sanna Metsälä				

						
						
Jukka Mustonen						
kuntayhtymän johtaja/rehtori						
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LUETTELOT
JA SELVITYKSET
LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA
JA NIIDEN SÄILYTYSTAVAT

SELVITYS TILINPÄÄTÖKSEN
SÄILYTTÄMISESTÄ

Kirjanpitokirjat
- tilinpäätöskirja
- tase-erittely
- liitetietojen erittelyt
- päiväkirja
- pääkirja
- tililuettelo

sidottu kirja
paperimuoto
paperimuoto
sähköinen muoto
sähköinen muoto
paperimuoto

Tilinpäätös säilytetään Arkistolaitoksen
päätöksen mukaisesti pysyvästi.

Osakirjanpidot
- ostoreskontra
- myyntireskontra
- palkkakirjanpito
- Ceepos-kassa
- maksuliikenne
- käyttöomaisuuskirjanpito

paperi- ja sähköinen muoto
sähköinen muoto
sähköinen muoto
paperi- ja sähköinen muoto
paperi- ja sähköinen muoto
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
30 Oppisopimuksen maksut or
50 Suoritukset
51 Myyntilaskut kuntayhtymä
53 Myyntilaskut Paviljonki
56 Myyntilaskut Hankkeet
63 SL viennit tilasto
64 Myyntilaskut tvp
78 Hyvityslaskujen kohdistus
79 Myyntilaskut, korot
84 Investoinnit sisäinen laskutus
85 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

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun
10 §:n säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat
ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään
kymmenen (10) vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojen
käsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.
Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon 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 ohjelma
kauden viimeisestä maksatuksesta laskien.
Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut,
tositteet ja muut selvitykset säilytetään kolmetoista (13) vuotta sen kalenteri
vuoden
päättymisestä, jolloin kiinteistö
investointi
on valmistunut.
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