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1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN 
 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän talousarviovuoden 2021 ja koko suunnitelmakauden 2021-2023 toi-

mintaa ohjaavat ulkoisen toimintaympäristön muutokset ja koulutusyhtymän oman toiminnan kehittämista-

voitteet. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kaikki seitsemän strategista kokonaisuutta 

koskevat jollakin tavalla koulutusyhtymän toimintaa. Keskeiset sektorikohtaiset linjaukset ovat kokonai-

suudessa 7. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Hallitusohjelman ja valtion vuoden 2021 ta-

lousarvioesityksen mukaisesti ammatillisen koulutuksen toimintaan vaikuttaa oppivelvollisuusiän nostami-

nen 18 ikävuoteen ja sen myötä maksuton toinen aste. Jatkuvaan oppimiseen ja jälkiohjausvelvoitteeseen 

on myös tavoitteita. Valtion vuoden 2020 talousarviossa ja lisätalousarvioissa sekä vuoden 2021 talousar-

vioesityksessä ammatillisen koulutuksen opetukseen, ohjaukseen ja opetuksen tukitoimiin on kohdistettu 

määräaikaista ja pysyvää lisärahoitusta. 

 

Ammatillisen koulutuksen vuonna 2018 käynnistyneen reformin toimeenpano on pääosin toteutettu vuosina 

2019-2020, mutta uudistaminen jatkuu myös tulevalla suunnitelmakaudella. Rahoitusuudistus on edelleen 

siirtymävaiheessa, jossa perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta vähenee ja suoritteiden ja vaikutta-

vuuden osuus kasvavat. Rahoitusuudistuksen siirtymävaihetta on kuitenkin muutosten tasapainottamiseksi 

päätetty vuosille 2021-2022 pysyttää vuoden 2020 perusteessa. Koulutusyhtymän vuoden 2021 talousarvion 

ammatillisen koulutuksen valtionosuusperuste on laskettu vuoden 2020 rahoituksen, valtion vuoden 2021 

talousarvion ja OKM:n rahoituslaskurin avulla. Epävarmuutta lopullisen valtionosuusrahoituksen määrään 

aiheuttaa ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen ja tutkintokohtaisten kustannuskertoimien vireillä 

olevat muutokset.  Vuoden 2021 lopullinen rahoituspäätös saadaan OKM:stä marras-joulukuussa 2020. Mi-

käli valtionosuusperusteet olennaisesti heikentyvät ennakoiduista laskelmista, aiheuttaa se koulutusyhtymän 

vuoden 2021 talousarvion uudelleenarviointia.  

 

Korona-pandemia alkoi Suomessa maaliskuussa 2020 ja ns. toisen aallon arvioidaan jatkuvan myös vuonna 

2021. Koronan vaikutuksesta maailmanlaajuisesti kaikki talousennusteet menivät kertaheitolla uusiksi ja 

siirryimme myös omalla alueellamme etätöiden, -opetuksen ja lomautusten aikaan. Koronan toiminnalliset 

ja taloudelliset vaikutukset edellyttävät jatkuvaa ennakointia, seurantaa ja toimenpiteitä. Valtion talousarvi-

ossa on kohdistettu merkittäviä lisärahoituksia myös kunnille ja kuntayhtymille koronan aiheuttamien ne-

gatiivisten talousvaikutusten tasaamiseen. Turvallisuussuunnittelu on noussut myös Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymässä keskeiseen rooliin koronan lisäksi muunkin toiminnan tarkastelussa. 

 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen voimakas väheneminen vuodesta 2013 lähtien sekä reformin myötä 

vuonna 2018 toteutunut rahoitusuudistus ovat heikentäneet koulutusyhtymän taloudellisia toimintaedelly-

tyksiä. Toiminnan ja talouden sopeuttaminen on ollut jatkuvaa. Tilojen tiivistäminen ja siihen liittyvä oppi-

misympäristöjen uudistaminen ovat edellyttäneet lisääntyvää lainanottoa. Kannattavuusanalyysit koulutus-

tuotteiden osalta ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön työelämän ja yksilöiden palvelemiseksi.  Han-

ketoimintaa on kohdennettu kehittämishankkeisiin, joilla arvioidaan olevan vaikuttavuutta myös koulutus-

toiminnan tunnuslukujen ja rahoitusta lisäävien mittarien parantumiseen. 

 

Taloudelliset lähtökohdat vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2022-2023 suunnittelulle 

olisivat haasteelliset tilikausien 2018-2019 negatiivisten tulosten ja velkaantumisen johdosta. Vuoden 2020 

aikana korona-pandemian vaikutuksista huolimatta yhtymän taloudellinen tilanne alkoi säästöjen ja kehit-

tämistoimenpiteiden sekä OKM:n lisärahoitusten ansiosta kääntyä positiiviseen suuntaan. Epävarmuusteki-

jöitä on kuitenkin edelleen olemassa valtionosuustulorahoituksen tulevan tason säilymisen suhteen. Koulu-

tusyhtymän tavoitteena on kasvattaa myyntikoulutuksen volyymiä työelämän koulutustarpeiden ja tulopoh-

jan laajentamisen turvaamiseksi, ja nämä tavoitteet edellyttävät myös oman toiminnan uudelleensuunnitte-

lua. Korona-pandemian takia voi nousta vielä esille vaikutuksia mitkä tunnistetaan vasta jälkikäteen, esi-

merkiksi nuorten oppimistulosten vajeita, koulutusten keston pidentymisiä. Näiden arvioinnissa ja seuran-

nassa, sekä mahdollisten lisätoimenpiteiden tunnistamisessa tehdään yhteistyötä muiden koulutuksen jär-

jestäjien ja alueen sidosryhmien kanssa.  

 

Koulutusyhtymän vuosien 2021-2023 toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on laadittu ns. kestävän kas-

vun periaatteella. Tämä näkökulma perustuu ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön arviointiin sekä kestä-
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vän talouden tasapainon saavuttamiseen. Kohentuneen taloustilanteen ja kestävän kasvun tavoitteiden mu-

kaisesti vuoden 2021 talousarvioehdotuksen tilikauden tulostavoite on +/-0€, vuoden 2022 +0,4 m€ ja vuo-

den 2023 +0,8 m€. Ammatillisen koulutuksen rahoitustason vakiintuminen tukee näitä taloustavoitteita.   

 

Suunnitelmakaudella 2021-2023 on jatkettava aktiivisia kehittämistoimenpiteitä taloudellisen liikkumava-

ran pidempiaikaiseksi vahvistamiseksi ja velkaantumiskierteen pysäyttämiseksi. Tämä edellyttää uutta stra-

tegista näkökulmaa, talouslaskennan ajantasaisuutta ja ennakoivuutta, toiminnan kustannuslaskentaa, sekä 

eri toimintojen ja rakenteiden uudelleenarviointia. Tilastrategian mukaista toimitilojen vähentämistä jatke-

taan ja peruskorjausten kautta tavoitteena on toimintojen keskittäminen sekä oppimisympäristöjen ajanta-

saistaminen. Terveystien ja Toholammin kiinteistöissä koulutusyhtymän oma toiminta on päättynyt taikka 

päättymässä ja näiden omistuksesta pyritään luopumaan jo vuoden 2021 aikana. Uudelleenarviointia tarvi-

taan myös omien tilojen käytössä ja tilankäytön tehostamisessa säästöjen aikaansaamiseksi. Etätyön ja etä-

opetuksen lisääntyminen ja digitaaliset oppimis- ja työympäristöt myös osaltaan vähentävät tilatarvetta. 

 

Talouden tunnuslukujen osalta vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot ovat 38,2 m€ ja toimintakulut 35,4 

m€. Toimintakate on 2,8 m€ ja se riittää rahoituskulujen ja poistojen kattamiseen. Tilikauden nollatuloksen 

ja poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden 2021 ylijäämä on 197.100 euroa. Rahoituslaskelma osoittaa 

koulutusyhtymän taloudellisen tilanteen haasteet. Vaikka koulutusyhtymän taseen ylijäämä, rahastot ja va-

raukset ovat edelleen yli 10 m€ tasolla, niin tappiolliset aikaisemmat tilikaudet ja investoinnit ovat lisänneet 

lainanottoa ja kassavarat ovat vähäiset. Suunniteltujen investointien hallittu toteuttaminen on kuitenkin pe-

rusteltua koulutuksen tason ja vetovoimaisuuden turvaamiseksi, mutta taloudellisesta näkökulmasta ne to-

teutetaan tilikausien tulostavoitteiden ja velanoton nykyisen tason asettamissa rajoissa. 

 

Vuodelle 2021 on suunniteltu rakennusinvestointeja n. 5,4 milj. euron edestä. Kokkolassa käynnistyy auto- 

ja logistiikkatilojen uudisrakentaminen (kustannusarvio 5,0 m€) ja Kannuksessa aloitetaan lypsykarjapiha-

ton uudisrakentaminen (kustannusarvio 2,2 m€ ja EU-hanketuki 1,12 m€). Talonrakennuskohteiden osalta 

käynnistetään Kälviän kansanopistotilojen tarveselvitys ja Kannuksessa Ollikkalankadun peruskorjauksen 

tarveselvitys. Kunnossapidon pienkohteiden määräraha on 0,4 m€, irtaimen omaisuuden investointimäärä-

raha 0,8 m€ ja lisäksi mahdollisiin osakkeisiin ja maa-alueisiin on budjetoitu yhteensä 0,2 m€. Toimitilojen 

osalta iso muutos on hyvinvointialan koulutustoiminnan siirtyminen helmikuun 2021 loppuun mennessä 

ammattikampukselle uudistettuihin tiloihin. 

 

Koulutusyhtymän uuden strategian 2021-2025 taustatietojen valmistelu on aloitettu vuoden 2020 aikana. 

Tavoitteena on strategiaprosessin valmistelu siten, että uusi strategia olisi yhtymävaltuuston päätettävänä jo 

keväällä 2021. Laadittavan uuden strategian linjaamana uudistetaan osastrategioita ja päätetään koulutus-

yhtymän organisatorisista ja rakenteellisista uudistuksista. Uuden strategian valmistelussa ja myös suunni-

telmakauden 2021-2023 tavoitteiden saavuttamisessa on otettava huomioon väestönkehitys toimialueel-

lamme, työelämän tarpeet, työllisyyden edistäminen kuntakokeiluineen ja ammatillisen koulutuksen mää-

rällisen kehityksen arviointi tulevaisuuteen. Positiivinen asia on se, että Keski-Pohjanmaalla nuorten ikä-

luokka kasvaa 12 % aikajaksolla 2019-2025. 

 

Tulevan suunnittelujakson 2021-2023 aikana on edessä paljon työtä ja haasteita, jotta saavutamme yhtymän 

toiminnan ja talouden kehittymiselle asettamamme kestävän kasvun tavoitteet. Positiivinen suunta näyttää 

mahdolliselta ja tavoitteissa onnistumme tekemällä yhdessä töitä yhteiseksi hyväksi. 

 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 
 

2.1 Työllisyyden ja suhdanteiden kehitys 
 

Suomen hiukan jo hiipumassa ollut talouden nousukausi päättyi maailmanlaajuiseen Korona-pandemiaan 

maaliskuussa 2020.  Kaikki talousennusteet lähitulevaisuuden osalta menivät kertaheitolla uusiksi ja siir-

ryimme myös alueellamme etätöiden, -opetuksen ja lomautusten aikaan. Aivan viimeisten tilastojen perus-

teella on kuitenkin nähtävissä, että korona-pandemian vaikutus talouteen ja yritysten toimintaedellytyksiin 

oli loppukesästä maassamme selvästi muuta maailmaa pienempi. Tilauskantaa on riittänyt kohtalaisesti tä-

hän asti ja myös kotimarkkinat ja rakentaminen ovat pitäneet talouden rattaat maaliskuun äkkipysäyksen ja 

kesäkuun alun yhteiskunnan avautumisen jälkeen yllättävän hyvin pyörimässä. Vaikka tilanne on edelleen 
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huolestuttava yritysten ja työllisyyden kannalta, tällä hetkellä alueellamme ei ole havaittavissa laajamittaista 

yritysten ahdinkoa – verrattuna esimerkiksi Lapin matkailuelinkeinon tilanteeseen. Todennäköistä on kui-

tenkin se, että niin Suomessa kuin alueellamme vaikutukset tulevat viiveellä johtuen teollisuutemme jälki-

syklisestä rakenteesta – varsinkin, jos uusia aaltoja tulee epidemiassa ja rokotteen saaminen viivästyy.  

 

Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä 2.9.2020 tehdyn kyselyn perusteella 68 prosenttia kertoo pan-

demian vaikuttaneen negatiivisesti liikevaihtoonsa. Lisäksi 73 prosenttia arvioi liikevaihdon pienenevän 

seuraavan kahden kuukauden aikana. Henkilöstöä on vähentänyt 36 prosenttia yrityksistä. Vastaajista 15 

prosenttia kertoo konkurssiriskin nousseen merkittävästi koronaviruksen vuoksi. 9.9. julkaistun PK-yritys-

barometrin mukaan Keski-Pohjanmaan suhdanteet heikentyisivät muuta maata voimakkaammin ja Pietar-

saaren seudulla lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat hiukan paremmat. 

 

Työttömyysaste on alueellamme kasvanut maaliskuusta lähtien voimakkaasti ollen kuitenkin edelleen sel-

västi koko maan keskiarvon alapuolella. Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttö-

myysaste oli heinäkuun 2020 lopussa Kokkolan seutukunnassa 12,0 % (8,7 % vuosi sitten), Pietarsaaren 

seutukunnassa 10,0 % (5,9 %) ja Kaustisen seutukunnassa 11,2 % (8,6 %). Koko maan työttömyysaste oli 

14,9 % (10,2 %).  

 

Nuorten työttömyysluvut ovat kasvaneet muuta väestöä voimakkaammin. Heinäkuussa 2020 Keski-Pohjan-

maan maakunnassa oli 593 alle 25-vuotiasta työttömänä, mikä on 154 enemmän (35,1 %) kuin vuonna 2019 

samaan aikaan.   Toimenpiteitä erityisesti nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on syytä tehostaa 

yhdessä työhallinnon, kuntien, yhteistyökumppaneiden ja työnantajien kanssa, jotta nuorten työttömyyslu-

kemat eivät tästä enää kasvaisi ja työttömyysjaksot pitenisi.  

 

Tilanteen tekee haastavaksi myös se, että osalla yrityksistä oli ennen Koronaa suuria haasteita saada osaavaa 

työvoimaa. Hyvin suurella todennäköisyydellä olemmekin lähitulevaisuudessa taas tilanteessa, jossa alueen 

oma työvoima ja väestöpohja ei riitä, ja tarvitsemme muualta muuttavia osaajia. Käytännössä tämä tarkoit-

taa työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa ja sen aktiivista haltuunottoa yhdessä kuntien, kumppaneiden 

ja työnantajien kanssa. Tähän työhön antaa lisämahdollisuuksia vuoden 2021 alussa  käynnistyvä työllisyy-

den kuntakokeilu sekä Kpedun omat palvelut ja hankkeet maahanmuuttajien kouluttamisessa ja kotouttami-

sessa. 
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31.7.2020 erotus 19-20 %-yks.
Koko maa 14,7% +4,5
Kokkola 12,0% +3,3
Kase 11,2% +2,6
Pietarsaari 10,0% +4,1

 
Kuva 1. Lähiseutukuntien työttömyysasteet vuoden 2016 alusta lähtien (Lähde: Pohjanmaan ELY-keskus, työllisyys-

katsaukset)  
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Koronaviruksen ohella toimintaympäristössämme on myös muita ulkoisia muutostekijöitä. Väestönkehitys 

ja syntyvyyden lasku aiheuttavat huolta tulevaisuudesta niin valtakunnallisesti kuin myös Kpedun toimialu-

eella. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan maailmaa vääjäämättömästi ja myös Kpedun tulee ottaa se huomi-

oon toiminnassaan. Saavutettavuus (lentokenttä, tieverkko, julkinen liikenne) on yritystemme ja myös Kpe-

dun kannalta tärkeää. Näköpiirissä on myös paljon mahdollisuuksia mm. kaivos- ja akkuteollisuudessa, bio-

taloudessa, uusissa energiaratkaisuissa, digitalisaatiossa, robotiikassa ja matkailussa. Nämä kaikki vaikut-

tavat tulevaisuuden työvoiman tarpeeseen ja työn tekemisen sisältöihin. Uusia ammatteja tulee ja vanhoja 

katoaa. Hyvät kokemukset etätyöstä ja -opetuksesta tuovat Kpedulle myös uusia mahdollisuuksia asiak-

kuuksissa, opetuksen järjestämisessä ja tilaratkaisuissa. Toimintaympäristön analysointiin palataan tarkem-

min osana Kpedun strategiatyötä, joka käynnistyy syksyllä 2020. 

 

2.2 Nuorisoikäluokan kehitys 
 

Vuoden 2019 lopussa 16-vuotiaiden määrä oli Kokkolan, Kaustisen ja Pietarsaaren seutukunnissa yhteensä 

1500 henkeä, joista suomenkielisiä oli 836 (55,7 %). Suomenkielisten 16-vuotiaiden määrä tulee vuonna 

2020 todennäköisesti hieman vähenemään, mutta sen jälkeen 2020-luvulla ikäluokat kasvavat niin, että 

vuonna 2025 ikäluokka olisi jo lähes 13 % suurempi kuin tällä hetkellä (kuva 3). 2000-luvun alun lukemia 

ei tulla kuitenkaan saavuttamaan, ellei muuttoliikkeessä tapahdu suurta muutosta. Huomioitavaa on vuoden 

2019 lopussa 0-2-vuotiaiden erittäin pienet ikäluokat. 

 

Nuorten ikäluokkien romahtaminen 2030-luvulla tarkoittaa sitä, että painopiste asiakkaiden osalta alkaa 

siirtymään lähivuosina yhä enemmän aikuiskoulutuksen puolelle. Koulutusyhtymä vastaa toiminta-alueel-

laan yhdessä lukioiden kanssa peruskoulunsa päättävien jatkopolusta toiselle asteelle, ja koulutuspaikkoja 

on kyetty tarjoamaan koko peruskoulunsa päättävien ikäluokalle.   
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31.12.2019

Muutos v. 2019-20  -2,6%

Muutos v. 2019-25  +12,7%

Muutos v. 2019-34  -23,1%

 
Kuva 2. Suomenkielisten 16-vuotiaiden ikäluokka vuosina 2002–2035 Kokkolan, Kaustisen ja Pietarsaaren 

seutukunnissa (lähde: Tilastokeskus väestö ikäluokittain – vuosien 2002-19 lukemat toteutuneita, vuosien 

2020-35 lukemat perustuvat 0-15 v. ikäluokkiin v. 2019 lopussa, muuttoliikkeen vaikutusta ei ole otettu huo-

mioon) 
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2.3 Valtion ohjaustoimenpiteiden vaikutukset  
 

Toisen asteen koulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Tämä vaikuttaa suunnitelmakauden 

2021-2023 koulutustoimintaan. Oppivelvollisuuden laajentaminen 18-vuotiaisiin saakka on uudistus mikä 

takaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen alle 18-vuotiaille. Tällä uudistuksella pyritään ehkäisemään 

nuorten syrjäytymistä ja opintojen keskeytymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan oppivelvollisuu-

den laajentamisen uudistuksesta kertyvät kustannukset tullaan korvaamaan täysimääräisesti koulutuksen 

järjestäjille. Uudistus tarkoittaa myös käytännössä sitä, että yleisen oppivelvollisuuden laajentuessa kaikille 

alle 18-vuotiaille nuorille taataan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa.  

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, kuten myös muiden koulutuksen järjestäjien kannalta tämä merkitsee 

sitä. että tarvittaessa kaikille nuorille on osoitettava mahdollisuus opiskelupaikkaan. Suunnitelmakauden 

vuosille 2021-2023 kohdistuu myös tavoite tasapainottaa koulutusyhtymän talous ja vahvistaa koulutustoi-

minnan kannattavuutta. Koulutuksen järjestäjille laajennetun oppivelvollisuuden toteuttaminen merkitsee 

myös yhteiskunnallista palveluvelvoitetta koulutusmahdollisuuksien järjestämisessä nuorille. Tämä tavoite 

ei ole täysin yhteensopiva koulutuksen järjestäjän toiminnan taloudellisuuden ja kantokyvyn kanssa. Toisen 

asteen ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasoa on laskettu reformin mukaisen rahoitusjärjestelmän käyt-

töönoton myötä.  

 

Suunnitelmakauden 2021-23 toiminnassa tulee varautua myös siihen, että toiminnan taloudellisen aseman 

ja sen vahvistamisen kannalta oppivelvollisuuden laajentamisesta voi käytännössä kertyä sellaisia kustan-

nuksia mitä ei ole katettu tai huomioitu noille vuosille saatavassa valtionosuusrahoituksessa. Sellaisiin kus-

tannuksiin tullaan todennäköisesti kohdistamaan jälkikäteisesti opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia, 

kun uudesta lainsäädännöstä ja sen rahoitusvaikutuksista saadaan kerättyä toiminnallisia ja taloudellisia tu-

loksia. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Syyskuussa 2020 lisätalous-

arvioon perustuvalla päätöksellä lisää perusrahoitusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaiku-

tusten tasoittamiseen, mitkä voivat näkyä esimerkiksi opiskelijoiden tuloksissa oppimisvajeina, keskeytyk-

sinä ja koulutusten keston pidentymisinä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 2020 lopulla uudistamassa ammatillisen koulutuksen rahoitusjär-

jestelmän asetuksiin perustuvaa lainsäädäntöä. Nämä rahoitusasetuksia koskevat muutokset tullaan toden-

näköisesti hyväksymään vuoden 2020 lopulla, mutta uudistusten kokonaisuus suunnitelmakauden vuosia 

2021-23 koskien ei ole vielä selvillä. Vuosien 2018-2020 aikana kertyneiden kokemusten perusteella rahoi-

tuksen rakenne tullaan todennäköisesti säilyttämään vuoden 2020 tasolla, missä perusrahoituksen osuus on 

70 %, suoriterahoituksen 20 % ja vaikuttavuus/tuloksellisuus-rahoituksen osuus 10 %. Tämä säilyttää pe-

rusrahoituksen osuuden korkealla tasolla ja osaltaan parantaa rahoituksen ennakoitavuutta. Opiskelijoiden 

majoituspalveluiden kustannusten korvaustasoja korotetaan. Rahoitusjärjestelmässä eri tutkintojen sijoitta-

mista eri kustannuskoreihin päivitetään 2018-19 kertyneiden kustannustietojen avulla. Nämä muutokset 

osin parantavat ja osin heikentävät eri tutkintokoulutusten asemaa. Nämä muutokset pyritään ennakoimaan 

tarkasti toimialakohtaisissa tutkintokoulutusten budjeteissa ja kustannusarvioissa.  

 

Edelleen rahoitusasetusten uudistaminen saattaa tuoda esille myös kokonaisuutena koulutuksen järjestäjälle 

maksettavan valtionosuusrahoituksen tasoa heikentäviä muutoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittä-

nyt, että opiskelijavuosimäärän kertymiseen vaikuttavien lomajaksojen osalta tulisi huomioida kaikki myös 

alle 4 viikon lomajaksot opiskelijalle kalenterivuoden aikana. Mikäli tämä uudistus toteutuu, se voi merkitä 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle n. 6-8 % leikkausta myönnettyjen opiskelijavuosien määrään kohdis-

tettuna. Tämän suuruinen leikkaus voi tarkoittaa käytännössä 1.5-1.8 m€ vähennystä valtionosuusrahoituk-

sessa. Näin merkittävä leikkaus voi myös vaarantaa koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta selvitä talou-

dellisesti. Tämä voi johtaa myös opiskelijoiden jaksamishaasteisiin, eikä ole yhdenvertainen esimerkiksi 

lukio-opiskelijan lukuvuoteen verrattuna. Edelleen rahoitusasetuksen uudistuksessa on esillä, että valtion-

osuusrahoituksen kertoimia esitetään laskettavaksi työvoimakoulutuksen ja jatkotutkintojen (ammatti -ja 

erikoisammattitutkinnot) osalta. Mikäli nämä kertoimien leikkaukset toteutuvat, laskevat ne suhteellisesti 

valtionosuudella rahoitettavien työvoimakoulutuksen ja jatkotutkintojen taloudellista kannattavuutta. Ra-

hoituskertoimien leikkauksilla voi olla suora vaikutus järjestettävään koulutustarjontaan. Erityisesti aikui-

sille suunnatun jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan supistamisella voi olla merkittävä vaikutus. Nämä 

muutokset ovat valmisteilla olevan lainsäädäntömuutosten alaa, mutta kokonaisuutena jatkotutkintojen ja 
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työvoimakoulutuksen rahoitusaseman heikentäminen tulee rajoittamaan aikuisille suunnattua tutkintokou-

lutusten tarjontaa. Yhteenvetona valtion rahoitusjärjestelmää koskevien muutosten kautta valtionosuusra-

hoitus voi vähentyä 5-10 % vuositasolla, toisaalta rahoitusta vahvistaviakin muutoksia voi tulla voimaan. 

Kokonaistilanteessa suunnitelmavuodelle 2021 on syytä varautua huomioiden se, että valtionosuusrahoitus 

voi laskea nykyisestä tasosta.  

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille asetetaan tavoitteita myös ammatillisen koulutuksen laatustrategian 

osalta. Tämä edellyttää, että koulutusyhtymän laatujärjestelmä ja johtamisprosessit ovat koulutusreformin 

mukaiset. Koulutusyhtymän johtamisjärjestelmä uudistetaan suunnitelmavuonna uuden strategian ja amma-

tillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti. Uudistustyössä huomioidaan myös koulutusyhtymän laatu-

järjestelmän kehittäminen. Laadunhallinnan ja jatkuvan parantamisen toimenpiteet ovat keskeisessä ase-

massa koulutuksen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamisessa. Koulutuksen laadun arviointineu-

vosto (KARVI) tulee toteuttamaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmien ja johtamisen 

arvioinnin 2021. Edellinen valtakunnallinen arviointi tehtiin 2015.  

 

2.4 Aluekehittäminen ja projektitoiminta 
 

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma toteuttamissuunnitelmineen on keskeisin aluekehitys-

tämme ohjaava asiakirja. Kpedu on osallistunut aktiivisesti nykyisen maakuntaohjelman 2018-21 laatimi-

seen ja toteuttamiseen.  Tällä hetkellä on käynnistymässä uuden maakuntaohjelman laatiminen. Pidämme 

tärkeänä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja niihin vaikuttamista. Kpedun tavoitteena on olla jatkossakin 

merkittävässä roolissa alueemme kehittämisessä yhdessä tiiviiden kumppanuusverkostojen kanssa. Työn-

jako ja yhteistyö keskeisten kumppaneiden kanssa onkin tärkeää, jotta aluekehittämisen resursseista saadaan 

lisää vaikuttavuutta.  

 

Maakuntaohjelmassa luodaan suuntaviivoja erityisesti EU:n rakenne- ja maaseuturahastojen varojen käy-

tölle. Päättymässä olevan ohjelmakauden 2014-20 alueellisten ja kansallisten rahoitusten painotukset ovat 

mahdollistaneet Kpedun keskeisten kehittämisteemojen jatkuvuuden. Näitä ovat mm. yritysten osaamisen 

ja kasvun tukeminen, ammatillisen koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, syrjäytymisen eh-

käisy, työllisyyden ja työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen sekä kansainvälistymisen edistäminen. 

Kpedun kaikessa projektitoiminnassa on yhteys perustehtäväämme eli ammatilliseen koulutukseen.  

 

Tulevan EU-ohjelmakauden 2021-27 suunnittelu on jo hallinnon eri tasoilla pitkällä. Näyttäisi siltä, että em. 

Kpedulle tärkeät teemat saavat jatkoa myös tulevalla kaudella. Mm. digitalisaatio, vähähiilisyyden edistä-

minen sekä yritysten kilpailukyvyn ja kansainvälisyyden edistäminen korostuvat tulevalla kaudella. Keski-

Pohjanmaan ja Kpedun kannalta olisi erittäin tärkeää saada pidettyä nykyinen EU-tuen taso myös tulevalla 

ohjelmakaudella (ei vielä tätä kirjoitettaessa tiedossa). Käynnistämme oman toteuttamissuunnitelman laati-

misen Kpedun strategiatyön yhteydessä. Vaikka nykyisen ohjelmakauden hankkeita saa toteuttaa aina vuo-

den 2023 elokuuhun saakka, tulee todennäköisesti ohjelmakauden vaihtumisen takia hetkellinen katkos ra-

hoituksissa. Kpedulla tulee olla valmius käynnistää nopeita toimenpiteitä esim. EU:n koronaelvytysrahaston 

kautta, tai jos rahoittajille palautuu muualla maassa käyttämättömiä EU-rahoituksia. Näiden lisäksi tulee 

hakea aktiivisesti uusia rahoituskanavia ja kumppanuuksia, jotta kehittämisresurssit saadaan turvattua. 

 

Talousarviota laadittaessa Kpedulla oli käynnissä yhteensä 50 projektia, joista oli 24 rakenne- ja maaseutu-

rahastojen EU-hanketta. Rahoittajien käsittelyssä oli 9 hanketta, joista 5 EU-hankkeita. Projektitoiminnan 

toteutuma tulee olemaan vuoden 2020 osalta n. 2M€, mikä on lähes samalla tasolla edellisvuosiin nähden. 

Vuoden 2021 osalta projektitoimintamme volyymiä on vaikea ennakoida, johtuen ohjelmakauden vaihtu-

misesta. Tavoitteena tulee kuitenkin olla nykytason ylläpitäminen. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen 

(RFF) hankerahoitus voi tuoda lisämahdollisuuksia hanketoiminnan rahoitukseen. 

 

Kpedu on saanut vuosittain merkittäviä kehittämispanoksia Opetushallituksen ja OKM:n valtionavustuk-

sista, joiden rinnalla on ollut muutaman vuoden OKM:n strategiarahoitus-instrumentti. Valtionavustuksilla 

ja strategiarahoituksella olemme pystyneet toteuttamaan ammatillisen koulutuksen reformin vaatimia uu-

distuksia mm. toimintakulttuurin ja prosessien uudistamisessa sekä henkilöstön kouluttamisessa. Kansain-

välisyyshankkeet ovat olleet Koronapandemian takia pysähdyksissä keväästä lähtien, mikä tarkoittaa sitä, 

että patoutunutta tarvetta on muodostunut ja myös rahoitusta on hyvin jäljellä. 
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2.5 Koulutusyhteistyö ja kumppanuudet 
 

Koulutusyhteistyö ja kumppanuudet tukevat sekä yksilöiden valinnanmahdollisuuksia jatkuvan oppimisen 

periaatteella että koulutuksen järjestäjän toiminnan kohdentamista alueen ja työelämän tarpeiden kannalta 

oikeisiin toimenpiteisiin.  

 

Koulutusyhtymän toiminta-alueella toimii toisen asteen koulutuksen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat alu-

een ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjät, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Yliopistokeskus Chyde-

nius ja Keski-Pohjanmaan liitto. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä kehittää laadukasta alueen toisen 

asteen koulutusta sekä vahvistaa jatkuvaa oppimista ja mahdollisuuksia joustaviin opintopolkuihin työ-

elämä- ja jatko-opintovalmiuksien saavuttamiseksi. Verkoston puitteissa rehtorit, opinto-ohjaajat ja opiske-

luhuollon henkilöstö tekevät yhteistyötä erityisesti peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien opiskelijoiden 

nivelvaiheen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee lisää-

mään yhteistyön tarvetta. Tulevana vuonna tulee mallintaa uudelleen alaikäisten opiskelijoiden nivelvaiheen 

palveluita. Yhteistyötä tehdään kuntien opetus- ja nuorisopalveluiden lisäksi mm. Ammattiopisto Luovin, 

Soiten, Ohjaamo-hankkeen, Kokkotyösäätiön ja Villa Elban kanssa. 

 

Alueella toimivassa KepLi:n koordinoimassa Urheiluakatemiassa voi yhdistää urheiluvalmentautumisen 

toisen asteen opintoihin.  

 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä korostuvat voimakkaasti koulutuksen ja työelämän välisen vuo-

rovaikutuksen tiivistäminen, ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen ja työpaikoilla 

tapahtuvan oppimisen lisääminen. Kpedun tavoitteena on vahvistaa työelämän kumppanuuksia ja luoda uu-

sia menetelmiä alueemme työnantajien saamiseksi mukaan ammatillisen koulutuksen suunnitteluun ja to-

teutukseen. 

 

Maakunnallinen ja työhallinnon kanssa tehtävä yhteistyö on perustunut erityisesti yhteistyöhön työvoima- 

ja koulutustarpeen ennakoinnissa.  

 

Koulutusyhtymä tekee yhteistyötä myös kampusalueen muiden toimijoiden kanssa sekä lähialueen amma-

tillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.   

 

Koulutuksen järjestäjätasolla koulutusyhtymä on tiiviissä yhteistyössä valtion opetusviranomaisten, Kunta-

liiton, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n, Skills-taitajatoiminnan ja Saku ry:n kanssa. Li-

säksi Kpedu osallistuu jatkossakin aktiivisesti projektitoiminnan kehittäjäverkostoihin mm. aluekehitysra-

hastojen, maaseuturahaston sekä Opetushallituksen valtionavustusten kautta.  

 

Keski-Pohjanmaa on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kansainvälisissä vaihdoissa valtakunnan ak-

tiivisimpia alueita. Normaalivuosina lähes 150 Kpedun opiskelijaa on ulkomaanvaihdossa ja tästä valtaosa 

on työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Koronapandemiasta johtuen olemme myös luoneet uusia verkkopoh-

jaisia yhteistyömalleja Oppilaitosverkostot ulkomailla takaavat työssäoppimispaikkojen löytymisen eri alo-

jen opiskelijoille sekä sopivien kansainvälisten projektipartnerien tavoittamisen. Vastaavasti alueemme 

työnantajat vastaanottavat vuosittain 30-40 ulkomaista opiskelijaa työelämässä oppimisen jaksoille. Henki-

lökunnan eri pituiset liikkuvuusjaksot ulkomailla tuovat opetustoimintaan tietoa alan tilanteesta ja käytän-

nöistä Euroopassa ja hankkeissa vertailemme ja kehitämme opetusmenetelmiä ja opetuksen toimintoja yh-

dessä kumppaneidemme kanssa. Kpedu on vuosittain mukana 3-5 kansainvälisessä ammatillisen koulutuk-

sen kehittäjäverkostossa. Maahanmuuttajakoulutuksella on tärkeä rooli koulutus- ja työperäisen maahan-

muuton ja työelämän tarpeiden näkökulmista.  
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2.6 Yhtymän jäsenkunnat 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään kuuluu 11 varsinaista jäsenkuntaa ja 3 sopimuskuntaa. Jäsenkuntien 

omistusosuudet ovat: 

 
Jäsenkunta Peruspääoma Omistus-% 

  31.12.2019, € 31.12.2019 

Halsua 220 344,82 2,38 

Kalajoki 284 991,30 3,08 

Kannus 647 576,24 7 

Kaustinen 724 841,47 7,84 

Kokkola 4 539 407,25 49,08 

Lestijärvi 74 437,03 0,8 

Perho 403 845,24 4,37 

Pietarsaari 1 264 219,55 13,67 

Sievi 125 585,13 1,36 

Toholampi 419 272,36 4,53 

Veteli 429 248,00 4,64 

Sopimuskunnat:     

Kruunupyy 28 995,26 0,31 

Pedersöre 57 990,52 0,63 

Vöyri 28 995,26 0,31 

Yhteensä 9 249 755,84 100 

 

 

3. STRATEGIA SEKÄ YHTEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2020–2023  

 
Yhtymän suunnittelujärjestelmä koostuu toimintaympäristön muutosten perusteella toteutettavasta laajem-

masta strategiaprosessista sekä vuosittaisesta yhtymäsuunnitelmaprosessista. Strategiaprosessin yhteydessä 

arvioidaan tarvittavat muutokset tulevaisuuden laajoihin linjauksiin, organisaatioon ja sitä tukevaan johta-

misjärjestelmään. Yhtymäsuunnitelmaprosessissa laaditaan talousarviovuoden ja sitä seuraavien kahden 

vuoden yhteiset ja tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet. Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös muodosta-

vat keskeisimmän seurantajärjestelmän. Organisaation eri tasoilla käytävillä kehityskeskusteluilla kytketään 

organisaation ja eri työtehtävien tavoitteet yhteen. 

 

Koulutusyhtymän strategia vuosille 2016 – 2020 vahvistettiin yhtymävaltuustossa keväällä 2016. Strategian 

väliarvioinnissa vuonna 2018 määriteltiin toimenpiteet strategiakauden loppuajalle, vuosille 2019-2020. 

Uusi strategia vuosille 2021-2025 valmistellaan yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021.  

  

3.1 STRATEGIA 
 

3.1.1 Uuden strategian 2021-2025 laadinnan valmistelun lähtökohdat 
 

Koulutusyhtymän uuden strategian 2021-2025 valmistelu perustuu kestävän kasvun tavoitteisiin. Ammatil-

lisen koulutuksen rahoitusta on leikattu toistuvasti vuosina 2013-2020. Kokonaisrahoituksen tason vähen-

tyessä koulutuksen järjestäjien toimintaa on toisaalta myös kehitetty työelämälähtöiseen suuntaan sekä ta-

voite- ja vaikuttavuuspainotteisiin rahoitusmalleihin. Uudistuva toisen asteen ammatillinen koulutus edel-

lyttää uusia toimintamalleja, tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa sekä yhteistyötä ja kumppanuuksia työn-

antajien ja muiden oppilaitosten kanssa. Käytännön koulutustoiminnassa vuosittaisen valtionosuusrahoituk-

sen tason lasku ja leikkaukset ovat hankaloittaneet tulevaisuuden ennakointia ja sujuvasti jatkuvien toimin-

tojen varmistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut useita toiminnan kehittämiseen ja suju-

voittamiseen liittyviä hankkeita, mitkä ovat tukeneet uusien toimintamallien ja johtamisen kehittämistä kou-

lutuksen järjestäjien toiminnassa.  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee vuoden alusta voimaan tulevaa uutta lainsäädäntöä koskien oppi-

velvollisuuden laajentamista ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteutumista. Laajennetun oppivel-

vollisuuden ohella valmisteilla on jatkuvan oppimisen uudistus sekä sitä edistävien palveluiden tukeminen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan jatkuvan oppimisen alalle kaavaillaan palvelujärjestelmää, missä uu-

distetaan työikäisten osaamiseen liittyviä palveluja, parannetaan työn ja osaamisen kohtaantoa sekä vahvis-

tetaan osaamisen alueellista ekosysteemiä. Molemmat uudistukset (oppivelvollisuuden pidentäminen, jat-

kuvan oppimisen uudistus) tulevat heijastumaan suoraan ammatillisen opetuksen koulutukseen ja palvelui-

hin. Uusi lainsäädäntö edellyttää rahoitusta ja resursseja uusien toiminnallisten vaatimusten toteuttamista 

varten. Nämä päätökset laajentavat ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteiskunnallista tehtävää sekä 

käytännössä asettavat uusia koulutuspalveluihin liittyviä velvoitteita ja tehtäviä.  

 

Vuosille 2021-2025 strategian lähtökohtana on kestävä kasvu. Sitä tavoitellaan tehostamalla valtionosuus-

rahoituksen ja koulutustoiminnan tehokkuutta kehittämällä, kasvattamalla maksullisen palvelutoiminnan tu-

loja koulutuksen toimialoilla, sekä lisäämällä hanke- ja kehitystoimintaa. Kestävään kasvuun painottuva 

strategia korostaa sitä, että koulutuksen järjestäjän omaehtoinen toiminta, tahtotila ja monipuoliset toimin-

tamahdollisuudet tulee virittää tämän tavoitteen tueksi. Merkittävä osa rahoituksesta perustuu valtionosuus-

rahoitukseen, mutta koulutuksen ja toiminnan tavoitteellisuus sekä siinä onnistuminen perustuvat pitkälti 

tiiviiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa. Osana strategian uudistamista tulee 

myös käydä läpi se,  millä tavalla alueen elinkeinoelämä ja työnantajat voidaan aikaisempaa vahvemmin 

huomioida ja sitouttaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Keski-Pohjanmaan maakun-

nan alueella.     

 

Tavoite on vahvistaa uusi strategia keväällä 2021. Valmistelutyö käynnistyy syksyllä 2020. Omistajakuntia, 

sidosryhmiä, henkilökuntaa, opiskelijoita sekä strategisia yhteistyökumppaneita osallistava strategiapro-

sessi toteutetaan vuorovaikutteisesti ja vaiheittain. 2021 ja lähivuosien tavoitteita ja lähtökohtia kartoitetaan 

ja huomioidaan osana koulutusyhtymän talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua. Strategian ydintavoite 

on kestävä kasvu. Sen aikaansaamiseksi korostetaan seuraavia toimintalinjoja: kestävän taloudenhallinnan 

reunaehdot (kustannusrakenteet, nettoinvestointitaso, leasing-rahoitusten käyttö ym.); asiakkuuden hallinta, 

elinkeinoelämän ja opiskelijoiden asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen; palvelukyky, oppilaitoksen ja 

henkilöstön palvelukyky ja joustava toiminta; jatkuvan oppimisen palveluiden kehittäminen; henkilökunnan 

ja opiskelijoiden ammattiylpeyden kehittäminen sekä työhyvinvointi ja –turvallisuus.  

 

Strategian uudistamista taustoitetaan myös käymällä läpi tulevaisuuden toiminnan rahoituspohja ja käytet-

tävissä olevat rahoitusratkaisut, omistajien ja yhteistyökuntien työvoiman tarpeet sekä näiden osaamistar-

peiden ennakointi, maakunnan työnantajien tarpeet, strategisten verkostojen ja kumppanuuksien kehittämi-

nen, sekä strategian ja esille nousevien kehityskohteiden priorisointi.  

 

3.1.2 Nykyinen strategia 2016-2020 
 

Strategiassa on tavoitteena uudistaa toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteenamme on menestyä 

yhdessä asiakkaidemme kanssa, jotka samalla koemme tärkeimmiksi kumppaneiksemme. Haluamme luoda 

Kpedulle tunnusomaisen määrittelyn asiakaskokemuksesta: positiivinen, asiakkaan tavoitteen saavuttamista 

tukeva, tehokas, yhdessä tekevä ja jatkuvaan kehittymiseen kannustava.  

Strategiasta johdetut yhteiset tavoitetilat, joihin pyrimme, ovat:  

 

Asiakkaan kanssa menestyminen – Osaamisella eteenpäin 

 

Asiakkaitamme ovat meille tulevat opiskelijat ja tutkinnon suorittajat sekä alueen työelämä ja yritykset. 

Tärkeää meille on, että asiakkaamme saavat omaa tulevaisuuttaan ja menestystään edistävää osaamista. 

Osaaminen ja sen lisääntyminen tuo menestystä sekä asiakkaillemme että meille. Opiskelijan työllistymi-

nen, jatko-opintovalmiudet, hyvinvointi ja elämänhallintataidot sekä asiakasyritysten menestyminen toimi-

vat johtotähtinä, joihin koulutusyhtymän kaikki toiminta tähtää.  
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Yksilöllisen oppimisen korostaminen – Oppia omiin tarpeisiin 

 

Koulutus- ja kehittämispalvelut toteutamme tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijoiden 

aiempi osaaminen, omat taipumukset ja tavoitteet ovat lähtökohtina opintojen ja koulutuspalvelujen tuotta-

misen suunnittelussa. Ammatillisen osaamisen lisäksi painotamme opinnoissa tuottavuutta, yrittäjyyttä ja 

kansainvälisyyttä sekä hyödynnämme laajasti digitaalisia oppimispalveluja. Yritysten kanssa suunniteltavat 

oppimispalvelut suunnittelemme yhdessä heidän kanssaan heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 

Edistyksellinen, kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö – Yhdessä tekemistä ketterästi ja joustavasti 

 

Olemme edistyksellinen, uutta rohkeasti kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö, joka tartuttaa tekemisen 

meiningin myös opiskelijoihimme. Yhteisöllisyys ja osallisuus tukevat hyvinvointia ja elinikäisen oppimi-

sen taitoja. Vahvuuksiamme ovat vahva ammatillinen osaaminen ja toimivat työelämäyhteydet. Uudis-

tamme toimintaamme tuloksekkaasti ja kehitämme henkilöstömme osaamista.  

Strategiamallimme on käytännönläheinen. Se sisältää strategiatimantin muodossa tavoitteet, keinot, vah-

vuudet, toimenpiteiden vaiheistuksen ja kestävän talouden edellytykset. Toimintaamme ohjaavana tunnus-

lauseena on ”Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi”. 

 
3.2 Suunnitelmakauden päätavoitteet ja toimenpiteet 

 

Suunnitelmakauden päätavoitteet pohjautuvat vuoden 2018 uudistuneeseen ammatilliseen koulutukseen ja 

sen tavoitteisiin, strategiamme pohjalta käynnistettyjen toimenpiteiden etenemiseen sekä havaittuihin toi-

mintaympäristön muutoksiin. Suomen hallitusohjelma “Osallistava ja osaava Suomi” tulee suunnitelmakau-

della vaikuttamaan koulutuksen järjestäjän tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.  

 

Uusi vuosille 2021-2025 laadittava strategia ja sen linjaamana tehtävät osastrategioiden päivitykset sekä 

organisaation ja sääntöjen uudistukset tulevat täsmentämään suunnitelmavuosien 2021-2023 tavoiteasetan-

taa. 

 

Suunnitelmakauden 2021-2023 päätavoitteita on uudistettu voimassaolevan strategian, ulkoisten ja sisäisten 

valmistelevien toimintaympäristöanalyysien, yhtymän hallinto- ja johtamisjärjestelmän arviointien sekä 

valtion vuoden 2021 talousarvion uusien painotusten perusteella. Tärkeä suunnitelmakauden yleinen tavoi-

telähtökohta on koulutusyhtymän taloudellisen liikkumavaran tasapainoisuus. 
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Suunnitelmakauden yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet 

 
1. Kestävän kasvun strategia   

 

Tavoittelemme koulutusyhtymän tasolla kokonaistaloudellisesti kestävää kasvua, huomioiden sekä talouden 

että ympäristöystävällisen toiminnan vaatimukset. Toiminnan käyttötalous ja investoinnit tulee saada sel-

laiselle tasolle, että kustannusrakenteet, perusrahoitus ja muut rahoitusmuodot voidaan saattaa tasapainoon. 

Talouden suhteen tavoite on positiivinen tulos koulutusyhtymän toiminnassa.  Kestävällä tavalla toimimi-

nen, ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus tulee vahvemmaksi osaksi koulutustoimintaa ja läpileikkaa-

viksi teemoiksi Kpedun kaikissa toiminnoissa. 

 

2. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen   

 

Henkilöstön koulutukseen panostetaan ajantasaisen ammatillisen koulutuksen ja pedagogisen taito-

jen osalta. Esimiestyötä kehitetään kouluttamalla esimiehiä taloustaidoissa ja muutosjohtamisessa. Henki-

lökunnan kehitystavoitteina vahvistetaan ammattiylpeyden, työhyvinvoinnin ja oppilaitosturvallisuuden 

asemaa. Turvallisuuden kehittäminen liitetään osaksi jatkuvan parantamisen kehitystoimia.  Työelämäläh-

töisyyttä vahvistetaan erilaisten hankkeiden, työelämäyhteistyön ja opettajien työelämäjaksojen 

avulla.  Erilaisia toimintaprosesseja ja työkäytäntöjä kehitetään aktiivisen tiedolla johtamisen avulla. Kou-

lutustoiminnassa lisätään työelämässä tapahtuvan oppimisen osuutta sekä oppimisen monipuolista-

mista erilaisia oppimisympäristöjä ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.    

  
3. Oppimisprosessien kehittäminen   

 

Yksilöllisten opintopolkujen edellyttämien opetuksen ja ohjauksen toimintamalleja kehitetään ammatillisen 

koulutuksen lainsäädännön mukaisesti.  Työelämälähtöisyyden lisääminen, opetuksen monimuotoistami-

nen ja henkilökohtaistettujen opintopolkujen toteutuminen huomioidaan yhteisinä tavoitteina koulutustoi-

minnassa. Oppimistuloksia, työllistymistä sekä jatko-opintoihin sijoittumista seurataan. Aikuisväestön suh-

teellisen osuuden lisääntyminen nostaa vaiheittain jatkuvan oppimisen palveluiden tarvetta. Keski-Pohjan-

maan alueella nuorisoikäluokka kasvaa vielä noin +12 % vuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä, jonka 

jälkeen alkaa tapahtumaan laskua. 

 

4.  Työelämän palvelukyky 

 

Koulutuspalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa asiakkuuden hallinnan avulla vahvistetaan pitkäkes-

toisia asiakassuhteita sekä laajennetaan palvelutarjontaa. Maksullista palvelutoimintaa lisätään ulkoisen ra-

hoituksen vahvistamiseksi. Toiminnan joustavuutta ja palvelukykyä kehitetään työelämälle suunnattujen 

palveluiden ja oppilaitosmuotoisen koulutustoiminnan toimintamalleja uudistamalla. Koulutusten toteutta-

misessa oppimisympäristöissä ja toimintamalleissa edistetään hyvien työelämän käytäntöjen soveltamista 

huomioimalla työntekijöiden vastuullisuuden, työturvallisuuden, siisteyden, tehokkuuden ja laadun vaati-

mukset.   

 

5. Ennakointi ja sidosryhmäyhteydet 

 

Osaamistarpeiden kehitystä ennakoidaan yhteistyön, verkostojen ja asiantuntijuuden kehittämisen avulla. 

Työelämäfoorumien avulla vahvistetaan sidosryhmien ja työelämäyhteyksien osallistamista koulutusten si-

sällön ja ajanmukaisuuden varmistamiseen. Ennakointityössä huomioidaan sekä koulutussisältöjen että pal-

veluiden toimintamallien kehittämisen vaatimukset. Toimintatapoja uudistamalla voidaan parantaa koulu-

tusten vetovoimaa, markkinointiviestintää sekä työelämäyhteyksien ylläpitoa. Kehityshankkeissa ja inves-

toinneissa tehdään yhteistyötä muiden ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen 

sekä työnantajien kanssa. Erityisesti kalliita oppimisympäristöjä ja laitteita edellyttävillä aloilla kehitetään 

strategista verkostoitumista toiminnan kokonaistaloudellisuuden ja käyttöasteiden varmistamiseksi.  Edis-

tetään jatkuvan oppimisen tiekartan mukaista kumppanuutta asiakaslähtöisesti.    
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3.3. Yhtymän yhteiset tunnusluvut vuosille 2018–2023 

 
Yhtymän keskeiset tulokset ja tulostavoitteet vuosille 2018–2023 on tiivistetty alla oleviin mittaritaulukoi-

hin. 

Mittari TP 2018 TP 2019 TAE 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Aloittaneet tutkinto-opiskelijat 1 740 1 744  1 700 1 750 1 800 1 850 

Suoritettujen tutkintojen määrä 1 245 1 123 1 260  1 450 1 450 1 450 

Pedagogisesti pätevät opettajat % 93  90 95  95  95 95 

Toimintatuotot (M€) 35,1 35,0 36,2 38,2  39,0 39,8 

Tilikauden tulos (M€) -0,81  -1,2 -1,2 0  0,4 0,8 

Nettoinvestoinnit (M€) 2,78  3,3 7,2 5,4  4,4 4,65 

Lainakanta (M€) 16,1 16,2 18,1 17,8  17,1 17,2 

 
Strategisiin tavoitteisiin liittyvää mittaristoa tullaan kehittämään edelleen. Strategisten tavoitetilojen toteu-

tumista on seurattu seuraavilla mittareilla: 

OSAAMISELLA ETEEN-

PÄIN 

TP 2018 TP 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Sijoittuminen työelämään 66,6 %  70,1 % 74,3 % 73,0 %  75 % 75 % 

Sijoittuminen jatko-opintoihin 9,8 %  9,2 % 7,4 % 10,0 %  10 % 10 % 

Opiskelijapalaute koulutusten hyö-

dyllisyydestä (1-5) 
4,5 4,37 4,38 4,40  4,45 4,45 

 

OPPIA OMIIN TARPEI-

SIIN 

TP 2018 TP 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Tyytyväisyys opintojen henkilö-

kohtaistamiseen (1-5) 
4,1 4,09 4,15 4,20  4,25 4,25 

 

YHDESSÄ TEKEMISTÄ 

KETTERÄSTI JA JOUS-

TAVASTI 

TP 2018 TP 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Henkilöstöpulssi: Kehitämme yh-

dessä toimintaamme 
-- 3,41 3,50 3,60 3,60 3,70 

Opiskelijapalaute (1-5): Aloitusky-

sely 
4,36 4,46 4,40 4,45 4,50 4,55 

 
Mittarien selitteet 

 

OSAAMISELLA ETEENPÄIN 

o Sijoittuminen työelämään, Tilastokeskuksen viimeisin tieto, mukana kaikki tutkintomuodot 

o Sijoittuminen jatko-opintoihin, Tilastokeskuksen viimeisin tieto, mukana kaikki tutkintomuodot 

siirtyminen 

o Opiskelijapalaute (1-5): Päättökysely, Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota 

pystyn hyödyntämään. 

OPPIA OMIIN TARPEISIIN 

o Opiskelijapalaute (1-5): Päättökysely, Minulle laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämis-

suunnitelma (HOKS) mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen 

YHDESSÄ TEKEMISTÄ KETTERÄSTI JA JOUSTAVASTI  

o Henkilöstöpulssi, Työyhteisön toiminta (1-5): Kehitämme yhdessä toimintaamme 

o Opiskelijapalaute (1-5): Aloituskysely, Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden (opettajat, työpaik-

kaohjaajat tai muu ohjaushenkilöstö) kanssa toimii hyvin 

 

  



 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  *  Taloussuunnitelma 2021–2023      Sivu 13  

 
 

   

 

3.4 Yhteiset toimintapolitiikat 
 

3.4.1 Konsernitoiminta 
 

Koulutusyhtymän tavoitteena on vahvistaa hyvän hallinnon toimintaperiaatteiden toteuttamista, joka tar-

koittaa toimintarakenteiden ja –tapojen laadukkuutta, kokonaisvaltaista riskienhallintaa, sisäistä valvontaa 

ja arviointitoimintaa sekä konserniohjauksen toteuttamista. Koulutusyhtymän perustehtävä on ammatillisen 

koulutuksen järjestäminen jäsenkuntien puolesta. 

 

Koulutusyhtymä omistaa konsernina yli 50 % omistusosuudella KOY Kokkolan Kampuksen 75 %. Yhtiö 

omistaa kampushallin sekä yliopistokeskuksen kiinteistön. Lisäksi yhtiön kautta vuokrataan koulutusyhty-

män omistamia tiloja mm. ammattiopisto Luoville, Toholammin kunnalle, Kokkolan kaupungille ja Soitelle. 

Maksullista koulutuspalvelutoimintaa toteutetaan Osuvakoulutus Oy:n kautta. Koulutusyhtymän omistus-

osuus yhtiöstä on 100 %. 

 

Koulutusyhtymä on omistajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Omistusosuus äänivaltaisista osakkeista 

on 18,5 %. Muut olennaiset omistusosuudet ovat: KOY Innogate 30,6 %, Kannuksen Tutkimustila Luova 

Oy 25 % ja Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki 49 %. 

 

Konsernitason riskienhallinnan näkökulmasta koulutusyhtymä on myöntänyt omavelkaiset takaukset KOY 

Kokkolan Kampuksen investointilainoihin sekä antolainan Osuvakoulutus Oy:lle. 

 

Kokonaisvaltaista konserni- ja riskienhallintaa toteutetaan asiantuntijalähtöisellä osallistumisella konserni- 

ja omistusyhteisöjen hallintoon. Koulutusyhtymän tavoitteena on aktiivisesti osallistua omistusyhteisöjen 

strategiseen, tulokselliseen ja taloudelliseen kehittämiseen sekä toimintaedellytysten parantamiseen. 

Vuonna 2018 laadittu Konserniohje sisältää konsernitoiminnassa noudatettavat periaatteet. 

 

3.4.2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 

Koulutusyhtymän johtamis- ja toimintajärjestelmän tehokkuus on hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden 

vastuulla. Johtamisjärjestelmä sisältää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tulokselli-

suuden arvioinnin menettelyt. 

 

Koulutusyhtymän sisäinen valvonta on se osa johtamista, jolla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan 

riskejä. Sisäinen valvonta on johtamisen osa jokaisessa esimiestehtävässä. Se toteutuu systemaattisena joh-

tamisjärjestelmänä koko organisaation läpi vietynä: 

- tulosten määrittelynä ja tavoitteiden asettamisena, johdonmukaisena organisaationa 

- järjestelmällisenä vastuun ja velvollisuuksien jakona sekä suunnitelmallisena tehtävien jakona 

- tehokkaina laskenta- ja raportointijärjestelminä sekä tarkoituksenmukaisten apuvälineiden käyt-

tönä. 

 

Strategia, talousarvio ja yhtymäsuunnitelma ovat perusta sisäiselle valvonnalle. Laajempi strateginen arvi-

ointi ja suunnittelu tehdään noin neljän vuoden välein. Talousarvion ja yhtymäsuunnitelman laadinta tapah-

tuu vuosittain ja siinä arvioidaan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimintokohtaiset ta-

voite- ja tulosneuvottelut käydään vähintään kerran vuodessa ja niiden kautta ohjataan ja seurataan toimintaa 

ja tavoitteiden toteutumista.  

 

Toiminnan onnistumista seurataan ja arvioidaan sisäisellä valvonnalla. Yhtymäsuunnitelman tavoitteiden 

toteuttamista seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsauksilla. Osavuosikatsauksissa raportoidaan sekä 

taloudellisesta että toiminnallisesta näkökulmasta. Riskien arviointi tehdään vuosittain yhtymäjohdon ja hal-

lituksen toimesta. Taloudellista valvontaa tehdään lisäksi pääkirjatason tilivalvonnalla sekä ostolaskutosit-

teiden tarkastuksella. Hankintatoimi on yksityiskohtaisesti ohjeistettu ja kalustorekisteriä hoidetaan Primus 

-järjestelmän luetteloiden kautta. Toiminnallista valvontaa suoritetaan henkilöriskien arvioinnilla, päätös-

menettelyn seurannalla ja tietojärjestelmien ajantasaisuuden seurannalla. Luottamushenkilöiden osalta käy-

tetään erillistä sidonnaisuusrekisteriä sidonnaisuuksien ilmoittamista ja raportointia varten. 
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3.4.3 Henkilöstön yhteistoiminta 
 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen lakien ja suositusten 

mukainen yhteistoimintaelin, jossa on työnantajan edustus sekä tasapuolinen edustus kaikista henkilöstöjär-

jestöistä. YT-ryhmän tehtävänä on käsitellä henkilöstön asemaan liittyviä sopimuskysymyksiä sekä toimia 

tiedonvälityskanavana henkilöstön ja työnantajan välillä sekä käsitellä työsuojelu- ja turvallisuusasioita. 

YT-ryhmä toimii yhtymähallituksen alaisena.   

 

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa 

osallistua koulutusyhtymän toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa 

työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää koulutusyhtymän palvelu-

tuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoiminnassa korostetaan avointa vuoro-

vaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivit-

täin tapahtuvaa yhteistyötä.  

 

Yhteistoimintamenettelyn asiapiiriin kuuluvat muun muassa ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat 

- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja palveluraken-

teessa,  

- palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, 

kuten ulkopuolisen työvoiman käytöllä tai liikkeen luovutuksella,  

- henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun sekä työ-

yhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia, 

- henkilöstösuunnitelmiin, kuten henkilöstö- ja koulutus- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-

telma, 

- periaatteita ja menettelytapoja, jotka koskevat henkilöstöhallintoa, työhönottoa, perehdyttämistä, 

tiedotusta, aloitetoimintaa sekä henkilöstön virkistys- ja työhyvinvointitoimintaa, 

- taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irti-

sanomista.  

 

Yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä myös opintovapaalain 9 §:ssä, työterveyshuoltolain 11 §:ssä ja 

yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:ssä tarkoitetut asiat. Välittömän yhteistoiminnan 

toteuttamisen muotoja ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, palautteen antaminen, työpaikkakokoukset, tie-

dotustilaisuudet, koulutus- ja tiedotusluonteiset neuvottelutilaisuudet, osallistuminen kehittämisprojektei-

hin, laatu- ja tuloksellisuusryhmät sekä tiimitoiminta. 

 

3.4.4 Työsuojelu ja turvallisuus 
 

Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkea sitä tiedollista toimintaa, jolla ihmisestä, yhteiskunnasta ja työympäris-

töstä saadun tiedon avulla luodaan välittömästi tai välillisesti edellytyksiä työntekijöiden työ- ja toiminta-

kyvyn säilyttämiselle ja parantamiselle. 

 

Käytännön työsuojelussa painopiste on muuttunut korjaavasta ennakoivaan. Työsuojelu on muuttunut pe-

rinteisestä tapaturmantorjunnasta työyhteisöä kokonaisvaltaisesti tarkastelevan ja kehittävän työsuojelun 

suuntaan. Työsuojelusopimuksessa korostetaan työsuojeluyhteistoiminnan roolia osana henkilöstövoimava-

rojen strategista johtamista perinteisempien työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työ-

elämän laatua ja tuloksellisuuden parantamista koskevien tavoitteiden rinnalla. Tämä tuo työsuojelun luon-

nolliseksi osaksi linjaorganisaation toimintaa ja esimiestyötä. Työsuojelun edistäminen kuuluu koko henki-

löstölle ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön roolina on ennen kaikkea olla asiantuntijana työsuojelu- ja 

työturvallisuusasioissa. 

 

Turvallisuus on noussut viime vuosina yhä keskeisemmäksi oppilaitosten hyvinvointiin vaikuttavaksi teki-

jäksi. Yhteiskunnan muutokset ovat tuoneet esiin uusia, ennalta arvaamattomia uhkia. Nämä uhat voivat 

tulla oppilaitosten sisältä tai ulkopuolelta. Ne on otettava huomioon varautumalla niihin ja pyrkimällä eh-

käisemään niiden syntyminen. Alkuvuodesta 2020 käynnistynyt Korona-epidemia on vaatinut turvallisuu-

den sopeuttamistoimia kaikilla tasoilla. Keskeisenä lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turval-

lisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa.  
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Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä työsuojelutoiminta on järjestetty YT-ryhmän alaisena viisijäseni-

senä jaoksena. Työsuojelupäällikkönä toimii kiinteistöpäällikkö, jonka lisäksi työsuojelujaokseen kuuluu 

neljä henkilöstön valitsemaa työsuojeluvaltuutettua. Työsuojelujaoksen kokouksiin on osallistunut myös 

opiskelijajäsen. Jaoksen toimialaan sisältyvät rakennusten ongelmien lisäksi mm. opiskelijoiden ja henki-

löstön työ- ja muu turvallisuus. Yhteistyötä tehdään myös koulupoliisin kanssa. 

 

Työsuojelujaos käy läpi kaikki tietoonsa saadut ilmoitetut tapaturmat ja ”läheltä piti” -tilanteet. Työsuoje-

lukulttuurin ajaminen kaikkien tietoisuuteen on myös erittäin tärkeää. Työsuojelutoiminnasta tiedotetaan 

mm. uusien työntekijöiden infotilaisuuksissa. Uusi työsuojelun toimintaohjelma 2018 - 2021 päivitettiin 

vuoden 2018 aikana. Työsuojelun toimintaohjelma on koulutusyhtymän johdon hyväksymä kirjallinen 

yleissuunnitelma niistä toimintamalleista ja –linjoista, joita koulutusyhtymässä todella tehdään työturvalli-

suuden parantamiseksi. 

 

Työsuojelujaos tekee tarvittaessa työnantajalle esityksiä työolojen parantamiseksi, työterveyshuollon kehit-

tämiseksi sekä työsuojelukoulutuksen ja työnopastuksen järjestämiseksi. Lisäksi jaos osallistuu työkykyä 

ylläpitävän toiminnan järjestämiseen ja työsuojelutarkastuksiin. Turvallisuusnäkökulma on vahvasti toimin-

nassa esillä. 

 

Koulutusyhtymässä toimii myös erillinen sisäilmatyöryhmä, joka käsittelee mahdollisia sisäilman laatuun 

liittyviä ongelmatilanteita. Sisäilmatyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka koostuu kiinteistön 

omistajatahosta, linjaorganisaation edustajista, työnantajan ja henkilöstön edustajista, työsuojelun edusta-

jasta, kiinteistönhoidon asiantuntijoista sekä terveydenhoitoalan henkilöistä. Ulkopuolisia asiantuntijoita 

osallistuu kokouksiin erikseen pyydettäessä. Koulutusyhtymän kohteet ovat myös terveydensuojelu- että 

työsuojelulain alaisia.  Sisäilmaan liittyviä asioita tehdään yhteistyössä viranomaisten sekä työterveyshuol-

lon ja muun terveydenhuollon välillä.  Työryhmän kokoontuminen ja asioiden käsittely tapahtuu keskitetysti 

ja tarpeen mukaan. 

 

3.4.5 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite. Sitä säätelee 

laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (L 609/1986). Tasa-arvolakia täydennettiin vuonna 2005 

(232/2005) ja viimeisin tasa-arvolain osittaisuudistus (1329/2014) tuli voimaan 1. tammikuuta 2015. Lain 

tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä 

tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää su-

kupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Kaikilla tulee olla samat oikeudet, vel-

vollisuudet ja mahdollisuudet niin työ- kuin yksityiselämässä ja muutoinkin yhteiskunnassa. Sukupuolten 

välinen tasa-arvo ei merkitse samanlaisuuden vaatimusta, mutta naisten ja miesten erilaisuus ei saa johtaa 

eriarvoiseen asemaan tai kohteluun yhteiskunnassa. Tarvitaan myös aktiivista toimintaa molempien suku-

puolten koulutus- ja uravalintojen monipuolistamiseksi. Koulutuksen keskeinen tavoite on miesten ja nais-

ten välisen tasa-arvon edistäminen kaikilla yhteiskunnan aloilla.  

 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä te-

hostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan kaikkeen julkiseen ja yksityiseen toi-

mintaan. Yhdenvertaisuuden edistämisellä viitataan toimenpiteisiin, joilla pyritään ihmisten yhdenvertai-

suuden toteutumiseen käytännössä ja muihin verrattuna heikommassa olevien aseman parantamiseen tosi-

asiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on tavoitteena edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoista 

ja yhdenvertaista kohtelua. Tavoitteena on myös auttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä työskentele-

viä ja opiskelevia tunnistamaan, arvioimaan ja tarvittaessa muuttamaan toimintatapojaan tasa-arvon ja yh-

denvertaisuuden edistämistä tukevaan suuntaan. Tasa-arvon edistämisellä on myönteinen vaikutus henki-

löstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja ilmapiiriin. Kun työntekijät ja opiskelijat kokevat, että heitä koh-

dellaan oikeudenmukaisesti ja heidän työtään arvostetaan, se lisää viihtyvyyttä ja motivaatiota työyhtei-

sössä. Oppilaitoksissa työskentelevien asenteet ja toimintatavat vaikuttavat myös opiskelijoiden arvomaail-

maan ja käyttäytymiseen.  
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Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarkastellaan henkilöstöpoliittisessa 

tasa-arvosuunnitelmassa sekä opetustoiminnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.  Keski-Poh-

janmaan koulutusyhtymän henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma painottuu erityisesti pal-

velussuhteen elinkaaren eri vaiheisiin, palvelussuhteen ehtoihin ja palkkausta koskeviin asioihin. Opetus-

toiminnan tasa-arvosuunnitelmassa kiinnitetään huomiota tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja 

edistämiseen mm. opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa.  

 

Koulutusyhtymällä on ohje epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja käsittelyyn. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan mm. henkilöstökyselyllä ja opiskelijapalautteilla.  

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi mm.: 

- kiinnitämme huomiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen urakehityksessä ja kouluttautumisessa, 

- edistämme naisten ja miesten tasa-arvoista palkkausta, 

- kehitämme työympäristöjä sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille sukupuolille ja helpottamme työ-

elämän ja perhe-elämän yhteensovittamista, 

- huolehdimme siitä, ettei työntekijä tai opiskelija joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun koh-

teeksi, 

- kiinnitämme huomiota tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteutumista vaikeuttaviin asenteisiin, 

- hyväksymme ihmisten erilaisuuden luonnollisena ja yhteisöä rikastuttavana asiana, 

- vahvistamme päätöksentekomenettelyn tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta sekä henkilöstön vaiku-

tusmahdollisuuksia ja osallisuutta, 

- on luotu toimintamalli, joilla välittömästi puututaan epäasialliseen kohteluun, kiusaamiseen, suku-

puoliseen häirintään tai ahdisteluun, jos sitä tapahtuu.   

 

Tasa-arvoajattelu ja yhdenvertaisuus tulee olla näkyvä periaate myös kaikessa opetuksessa ja ohjauksessa. 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä oppimisympäristönä vaalii suvaitsevuutta, tasa-arvoista kohtelua ja 

huomioi erilaiset opiskelijat.  

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen tavoitteena on auttaa Keski-Pohjanmaan koulutus-

yhtymässä työskenteleviä tunnistamaan, arvioimaan ja tarvittaessa muuttamaan toimintatapojaan tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden edistämistä tukevaan suuntaan. Vastuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain noudattami-

sesta työpaikoilla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisesta käytöksestä ja toimin-

nasta kuuluu koko työyhteisölle. 

 

3.4.6 Kestävä kehitys 
 

Kestävän kehityksen edistämisen tavoitteena on opastaa ihmisiä niin, että heillä on kyky ja halu vaikuttaa 

kestävän tulevaisuuden rakentamiseen oman elämänsä eri vaiheissa ja rooleissa. Ammatillisen koulutuksen 

osalta tavoitteena on, että jokainen opiskelija omaa tarvittavat tiedot, arvot ja taidot toimiakseen työelä-

mässä, kuluttajana ja kansalaisena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon elinkaa-

riajattelun periaatteet. Hän ymmärtää globaalit ympäristökysymykset. Ratkaisuissaan hän pohtii eettisiä nä-

kökulmia.  

 

Kestävän kehityksen osa-alueet jaetaan ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 

osa-alueisiin. Kestävä kehitys on otettu osaksi ammatillisten tutkintojen osaamistavoitteita.  

 

Osaamisen tavoitteissa ja koulutusyhtymän toimintavoissa toteutetaan ekologisen kestävyyden mukaista 

toimintaa hankinnoissa, opetuksessa ja jätteiden käsittelyssä. Tavoitteena on tehdä ekokampusselvitys, 

jonka pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali ammatillisen koulutuksen järjestäjä. 

 

Taloudellista ja sosiaalisesti kestävää kehitystä toteutetaan työelämälähtöisen osaamisen tuottamisessa, 

opiskelijan joustavien ja yksilöllisten tutkinnon suorittamispolkujen mahdollistamisessa, osaamisen tunnus-

tamisessa sekä elinikäisten ja elämänlaajuisen oppimisen tukemisessa. Tilojen käyttöasteiden seuranta ja 

tilankäytön tehokkuustavoitteet tukevat taloudellisen kestävyyden edistämistä. Uudet oppimisympäristöt 

pyritään rakentamaan niin, että kestävät toimintatavat ovat mukana arjen toiminnassa. 
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Sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä tukevat ympäristön turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyi-

syyden vahvistaminen, tasa-arvoisen toiminnan mahdollistaminen, opiskelijakyselyt, monikulttuurisen toi-

mintaympäristön hyväksyminen ja ottaminen huomioon toiminnassa sekä syrjäytymisen ehkäisy. Myös työ-

suojeluorganisaatio tukee osaltaan tätä toimintaa. 

 

Koulutusyhtymässä toimii kestävän kehityksen tiimi, jossa on edustus eri koulutusaloilta.  

 

Digitalisaation uudet mahdollisuudet, Lean-ajattelun mukaisten toimintamallien kehittäminen sekä yhtei-

söllisten toimintatapojen lisääminen tukevat kestävän kehityksen eri osa-alueita koko koulutusyhtymän toi-

minnassa.  

 

Koulutusyhtymässä pyritään myötävaikuttamaan henkilöstön osallistumiseen kestävän kehityksen koulu-

tuksiin. 

 

3.5 Talousarviovuoden tavoitteet  
 

Talousarviovuoden tavoitteet on esitetty suunnitelmakauden tavoitteiden kautta, joilla tuetaan voimassaole-

vassa strategiassa sekä ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutoksen arvioinnin kautta määriteltyjen 

tavoitetilojen saavuttamista. Olennainen tulosnäkökulma vuonna 2021 on koulutusyhtymän taloudellisen 

liikkumavaran tasapainon saavuttaminen ja toimintojen kannattavuuden vahvistaminen. 

Koulutusyhtymän taloudellisen tilan vahvistaminen korostuu talousarviovuoden 2021 ja lähivuosien tavoit-

teissa. Keskeisiä keinoja talouden vahvistamiseen ovat koulutusyhtymän tilastrategia, missä kiinnitetään 

huomiota kiinteistöjen/tilojen vähentämiseen sekä kustannustehokkaisiin korjaus- ja rakennusinvestointei-

hin. 

 

1. Kestävän kasvun strategia   

 

Tavoite Toimenpiteet  

Tavoittelemme koulutusyhtymän tasolla 

kokonaistaloudellisesti kestävää kasvua, 

huomioiden sekä talouden että ympäris-

töystävällisen toiminnan vaatimukset. 

Toiminnan käyttötalous ja investoinnit tu-

lee saada sellaiselle tasolle, että kustan-

nusrakenteet, perusrahoitus ja muut rahoi-

tusmuodot voidaan saattaa tasapainoon. 

Talouden suhteen tavoite on positiivinen 

tulos koulutusyhtymän toiminnassa.  Kes-

tävällä tavalla toimiminen, ympäristötie-

toisuus ja -vastuullisuus tulevat vahvem-

maksi osaksi koulutustoimintaa ja läpi-

leikkaaviksi teemoiksi Kpedun kaikissa 

toiminnoissa. 

Laadunhallintajärjestelmän päivitys uu-

den strategian ja johtamisjärjestelmän 

pohjalta. Vahvistetaan prosessien suju-

vuutta.  

 

 

Valmistellaan osallistavalla menetelmällä valtuuston hyväksyttä-

väksi Kpedun uusi strategia, jonka linjoittamana päivitetään 

osastrategiat. Uuden strategian mukaisesti uudistetaan organisaa-

tiota, yhtymän hallintosääntö ja muita toimintaa ohjaavia sääntöjä 

ja menettelytapoja. 

 

Strategiatyön yhteydessä tarkastellaan myös koulutusyhtymän 

kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittämistarpeet. Koulu-

tusta järjestetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. 

 

Käytetään järjestämisluvan mukainen rahoitus täysimääräisesti 

sekä lisätään monialaisesti maksullista palvelutoimintaa, hanketoi-

mintaa, yhteistyötä ja kumppanuuksia.   

 

Vahvistetaan päällikkötason muutosjohtamisen osaamista. Henki-

löstössä lisätään myynti- ja hankekirjoittamisen osaamista sekä 

vahvistetaan työelämälähtöisiä vuorovaikutustaitoja ja yritysyh-

teistyötä. Osaamisen lisäämisen rinnalla panostetaan kokonaisval-

taisen hyvinvoinnin johtamiseen ja osaamiseen.   

 

Avataan kustannusrakenteet, arvioidaan toimintatapoja ja päällek-

käisiä kustannuksia sekä toimitaan kustannustehokkaasti ja laaduk-

kaasti. 

 

Ympäristöystävällisyyden ja -tietoisuuden lisäämiseksi koulutusyh-

tymän toiminnassa toteutetaan Ekokampus-selvitys. Ekokampus-
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selvityksen perusteella valitaan kehitystoimia koulutusyhtymän toi-

minnan ympäristöystävällisyyden ja ekotehokkuuden lisäämiseksi.  

 

Laadunhallintajärjestelmä uudistetaan uuden strategian, johtamis-

järjestelmän ja prosessien sekä ammatillisen koulutuksen laatustra-

tegian mukaiseksi. Osallistutaan Koulutuksen laadun arviointineu-

voston (KARVI) toteuttamaan ammatillisen koulutuksen järjestä-

jien laatujärjestelmän arviointiin. 

 

 
2. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen  

 

Tavoite Toimenpiteet 

Henkilöstön koulutukseen panostetaan 

ajantasaisen ammatillisen koulutuksen ja 

pedagogisten taitojen osalta. Esimiestyötä 

kehitetään kouluttamalla esimiehiä talous-

taidoissa ja muutosjohtamisessa.  

Henkilökunnan kehitystavoitteina vahvis-

tetaan ammattiylpeyden, työhyvinvoinnin 

ja oppilaitosturvallisuuden asemaa. 

Turvallisuuden kehittäminen liitetään 

osaksi jatkuvan parantamisen kehitystoi-

mia.   

Toimitaan henkilökunnan ja opiskelijoi-

den tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edis-

tämiseksi.   

Työelämälähtöisyyttä vahvistetaan eri-

laisten hankkeiden, työelämäyhteistyön ja 

opettajien työelämäjaksojen avulla.  Eri-

laisia toimintaprosesseja ja työkäytäntöjä 

kehitetään aktiivisen tiedolla johtamisen 

avulla. Koulutustoiminnassa lisätään työ-

elämässä tapahtuvan oppimisen osuutta 

sekä oppimisen monipuolistamista erilai-

sia oppimisympäristöjä ja digitalisaa-

tion mahdollisuuksia hyödyntäen. 

Huolehditaan esimiesten ja muun henki-

löstön jaksamisesta ja muutosohjauksesta 

uuden yhtymäsuunnitelman muuttuneen 

tavoiteasetannan sekä uuden strategian 

laadinnan ja organisaatiotarkastelujen ai-

heuttamissa muutoksissa. 

Toteutetaan laadunvarmistusjärjestelmän ja johtamisprosessien 

uudistaminen, sekä näiden toteutusta tukeva henkilöstön koulu-

tus.  

 

Yhdessä tekemisen, onnistumisen sekä positiivisuuden lisäämi-

nen osallistamalla henkilöstöä ja järjestämällä yhteisiä tapahtu-

mia ja tempauksia. 

 

Henkilöstön kehittymistavoitteita tuetaan onnistumiskeskuste-

luissa sovituin menetelmin. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia 

hyvällä ja kuuntelevalla esimiestyöllä. 

  

Osallistutaan aktiivisesti erilaisten hankehakujen verkostoihin ja 

pyritään hyödyntämään hankkeiden tuomia mahdollisuuksia hen-

kilöstön koulutuksissa. 

   

Oppilaitosturvallisuuden osalta koulutetaan turvallisuustoimi-

joita sekä lisätään turvallisuuskävelyiden, poistumisharjoitusten 

ja riskien havainnoinnin avulla käytännön osaamista turvallisuu-

den edistämiseksi. 

    
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuosille 

2021-2023. 

 

Laaditaan tiedonohjaussuunnitelma (TOS) tiedonkulun, (ohjel-

misto)työkalujen hyödyntämisen ja toimintaprosessien sujuvoit-

tamiseksi. Selvitetään eri tietojärjestelmien sopivuus ja rajapin-

tojen hyödyntäminen järjestelmäuudistuksissa ja -muutoksissa.   

 

Mahdollistetaan opetushenkilöstölle edelleen työelämäjaksot. (15 

opettajaa 2-4 viikkoa). 

 

Uuden strategian pohjalta laaditaan henkilöstöstrategia.  

 
3. Oppimisprosessien kehittäminen   

 

Tavoite Toimenpiteet 

Yksilöllisten opintopolkujen edellyttämien 

opetuksen ja ohjauksen toimintamalleja ke-

hitetään ammatillisen koulutuksen lainsää-

dännön mukaisesti.  Työelämälähtöisyyden 

Henkilökohtaistamisprosessin kuvaus opettajan ja opiskelijan 

näkökulmasta. 

  

Yhteisen koulutustarjottimen luominen Wilmaan ja käyttöönot-

taminen. 
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lisääminen, opetuksen monimuotoistami-

nen ja henkilökohtaistettujen opintopolku-

jen toteutuminen huomioidaan yhteisinä ta-

voitteina koulutustoiminnassa. Oppimistu-

loksia, työllistymistä sekä jatko-opintoi-

hin sijoittumista seurataan. Lisätään jatku-

van oppimisen tarpeisiin vastaavia palve-

luita, koska maakunnanaikuisväestön suh-

teellisen osuuden lisääntyminen nostaa vai-

heittain jatkuvan oppimisen palveluiden 

tarvetta. 

 

Kehitämme uusia digitaalisia, pedagogisia ratkaisuja ja toimin-

tatapoja VR/AR-teknologialla. 

 

Yhteisten tutkinnon osien verkko-oppimisen mahdollisuuksia li-

sätään Its Learning-alustalla ja edistetään integraation toteutta-

mista käytännössä. 

 

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen suunnittelu toimiala/tut-

kintokohtaisesti ja niiden käyttöönotto.   

 

Lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä laajennetun työ-

paikalla oppimisen mallin hyödyntämistä. Koulutusyhtymän ta-

solla nostetaan oppisopimuskoulutuksen osuus VOS-rahoituk-

sen käytöstä > 10 %, sekä VOS-työvoimakoulutuksen osuus > 6 

%.  

 

Tutkintokohtaisia Amis-palautteita seurataan systemaattisesti 

kvartaaleittain tutkintokohtaisesti, parannetaan toimintaa palaut-

teiden perusteella. 

 

Uraohjauksen ja rekry-toiminnan tehostaminen. 

 

Jatkuvan oppimisen asiakaslähtöistä koulutustarjontaa lisätään 

sekä tutkintokoulutuksen että maksullisten koulutuspalvelujen 

osalta. 

 
4. Työelämän palvelukyky 

 

 Tavoite Toimenpiteet 

Koulutuspalveluiden suunnittelussa ja to-

teuttamisessa vahvistetaan asiakkuuden 

hallinnan avulla pitkäkestoisia asiakassuh-

teita sekä laajennetaan palvelutarjontaa. 

Maksullista palvelutoimintaa lisätään ul-

koisen rahoituksen vahvistamiseksi. Toi-

minnan joustavuutta ja palvelukykyä kehi-

tetään työelämälle suunnattujen palvelui-

den ja oppilaitosmuotoisen koulutustoi-

minnan toimintamalleja uudistamalla. 

Koulutusten toteuttamisessa oppimisym-

päristöissä ja toimintamalleissa edistetään 

hyvien työelämän käytäntöjen sovelta-

mista huomioimalla työntekijöiden vas-

tuullisuuden, työturvallisuuden, siistey-

den, tehokkuuden ja laadun vaatimukset. 

Lisäresurssien ja yhteistyökumppanuuksien hyödyntäminen kou-

lutuspalveluiden kehittämisessä. CRM otetaan aktiiviseen käyt-

töön työelämäasiakkuuksien johtamisen työkaluna. 

 

Maksullisena palvelutoimintana myytävien tuotteiden laatu ja 

imago kuntoon. Kysynnän ennakointi ja tiedolla johtaminen. Riit-

tävästi maksullisien kurssien ja työvoimakoulutuksen tarjontaa. 

Verkkokauppa otetaan aktiiviseen käyttöön. Tuotteistettuja myy-

täviä koulutustuotteita tarjolle kaikilta toimialoilta. 

 

Kerätään työelämäpalautetta työnantaja-asiakkaiden yhteyshenki-

löiltä ja työpaikkaohjaajilta. 

 

Työelämässä oppimisen opiskelijavuosien lisääminen. Opettajien 

työaikasuunnittelun uudistaminen vastaamaan työelämän tar-

peita. Luotsiopetoiminnan juurruttaminen. 

 

Luodaan toimintamalli työelämässä oppimisen perehdyttämistä 

varten. Kiinnitetään erityisesti huomiota työturvallisuuteen ja 

muihin työelämätaitoihin liittyvään osaamiseen.   

 

Työnantajaverkoston osaamisen hyödyntäminen oppilaitoksen op-

pimisympäristössä tapahtuvaan opetukseen. Solmitaan 8 kumppa-

nuussopimusta. 
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5. Ennakointi ja sidosryhmäyhteydet  

 

Tavoite Toimenpiteet 

Osaamistarpeiden kehitystä ennakoidaan 

yhteistyön, verkostojen ja asiantuntijuu-

den kehittämisen avulla. Työelämäfooru-

mien avulla vahvistetaan sidosryhmien ja 

työelämäyhteyksien osallistamista koulu-

tusten sisällön ja ajanmukaisuuden var-

mistamiseen. Ennakointityössä huomioi-

daan sekä koulutussisältöjen että palvelui-

den toimintamallien kehittämisen vaati-

mukset. Toimintatapoja uudistamalla voi-

daan parantaa koulutusten vetovoimaa, 

markkinointiviestintää sekä työelämäyh-

teyksien ylläpitoa. Kehityshankkeissa ja 

investoinneissa tehdään yhteistyötä mui-

den ammatillisten oppilaitosten, ammatti-

korkeakoulujen, yliopistojen sekä työnan-

tajien kanssa. Erityisesti kalliita oppimis-

ympäristöjä ja laitteita edellyttävillä 

aloilla kehitetään strategista verkostoitu-

mista toiminnan kokonaistaloudellisuuden 

ja käyttöasteiden varmistamiseksi.  Edis-

tetään jatkuvan oppimisen tiekartan mu-

kaista kumppanuutta asiakaslähtöisesti.    

Toteutetaan kolmen (hyvinvointiala, kone- ja tuotantotek-

niikka, rakennusalat) alan tulevaisuuden koulutustarveselvitys yh-

teistyössä työelämän ja korkea-asteen kanssa. 

 

Toteutetaan ennakointiselvitys laajennetun oppivelvollisuuden ja 

jatkuvan oppimisen palveluiden kokonaisvaikutuksesta maakun-

nan alueen koulutustarjonnan kehitystarpeeseen, sekä niihin liitty-

vään resurssien ja rahoitusten suhteen.  

 

Nimetään uudet työelämäfoorumit, niiden tavoitteet ja toimintata-

vat.  

 

Rakennetaan työllisyyden kuntakokeilun toimintamallit yhdessä 

toimijoiden kanssa. Laaditaan ELY-keskuksen ja TE-toimistojen 

kanssa suunnitelma yhteistyön tiivistämiseksi.   

 

Valmistellaan uutta EU-rahoitusten ohjelmakautta varten hanke-

suunnitelmia tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämiseksi.   

  

Vahvistetaan korkea-asteen väyliä.   

 

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimenpiteet ja käytänteet yh-

teistyössä muiden toimijoiden kanssa (perusopetus, kunnat, opis-

keluhuolto, huoltajat). 

 

Maakuntaohjelman sisältöön vaikuttaminen.   

 

Tehostetaan viestintää näkyvyyden varmistamiseksi Kpedun sidos-

ryhmäkumppaneille. 

 

4 KOULUTUSYHTYMÄN ORGANISAATIO JA TOIMINNAN KUVAUS 

 

4.1 Organisaatiorakenne 
 

4.1.2 Organisaatiorakenteen uudistamistavoitteet  
 

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö uudistuu. 2018 voimaan tulleen uuden ammatillisen koulu-

tuksen lainsäädännön mukaisesti koulutusta kehitetään entistä työelämälähtöisemmäksi, hyödyntäen osaa-

misperusteisuutta, yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamista. Uudistuk-

set koskevat myös työelämän palvelukyvyn kehittämistä ja sieltä tulevien tarpeiden huomioimista. On hyvin 

todennäköistä, että vuoden 2021 alusta ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöpohjaan tulee vaati-

muksia myös laajennetun oppivelvollisuuden ja jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämiseksi. Keski-Poh-

janmaan koulutusyhtymän strategia ja organisaatio tulee uudistaa palvelukyvyn ja sujuvien prosessien ke-

hittämiseksi. Uuden strategian 2021-2025 valmistelu käynnistyy syksyllä 2020 ja se valmistuu alkuvuodesta 

2021. Strategiatyö toteutetaan laajapohjaisen omistajia, sidosryhmiä, opiskelijoita ja henkilöstöä huomioi-

van osallistavan työskentelytavan avulla.  

 

Organisaation uudistamisen lähtökohdat perustuvat uuden strategian tavoiteasetantaan ja kehityskohteisiin. 

Organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamista on pohjustettu jo aiemmin 2020 toteutetun johtamisjär-

jestelmän arvioinnin avulla. Kehityskohteina johtamisen ja organisaation kehittämisessä on tunnistettu tar-

peita prosessinomaisen toiminnan ja yhtenäisten johtamiskäytäntöjen kehittämiseen, johtamistyön yhden-

mukaistamiseen, lähiesimiestyön parantamiseen, esimiesvastuiden ja –rakenteiden tasapainottamiseen, 
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muutosjohtamisen taitojen kouluttamiseen sekä talous/kustannustietoisuuden kehittämiseen. Perusorgani-

saation muotoa, toimenkuvia ja tulosalueiden roolia on syytä tarkastella.  

 

Työelämälähtöisyyden ja palvelukyvyn lisääminen edellyttää uudistamista sekä käytännön opetustyössä että 

johtamistehtävissä. Organisaatiorakenteen uudistamisen strategisina tavoitteina on lisätä joustavuutta työ-

elämälle suunnattujen palveluiden suunnittelussa, markkinoinnissa sekä toteuttamisessa. Ulkoisen palvelu-

kyvyn kehittäminen tukee suoraan myös koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja ajanmukaisuutta. Ammatilli-

sen koulutuksen laatustrategia 2030 sisältää keskeiset yleiset tavoitteet ja kehityskohteet mihin strategian ja 

organisaation uudistamisen avulla vaikutetaan: asiakaslähtöisyyden parantaminen, uudistumiskyvyn vah-

vistaminen, joustavuuden/reagointikyvyn kehittäminen, tietoon pohjautuvan johtamisen vahvistaminen, 

palveluiden tasaisen ja korkean laadun varmistaminen. Johtamisessa ja tavoiteasetannassa korostuu  avoi-

muus ja läpinäkyvyys, niin että luottamus toimijoiden välillä on korkea. Organisaatiouudistusta tuetaan 

myös tiedon johtamisella, tietojärjestelmien ja raportoinnin kehityksellä. Johtamisen ja organisaation uudis-

taminen käynnistetään selkeyttämällä tavoiteasetantaa talouden ja toiminnallisten tulosten suhteen.  

 

Kestävän kasvun strategian mukaisesti haemme kasvua lisäämällä maksullisia koulutuspalveluita, tehosta-

malla koulutuksen toimintamalleja ja työelämälähtöisen toiminnan käytäntöjä sekä hyödyntämällä hanke-

toimintaa. Organisaation uudistaminen edellyttää hallintosäännön, toimintasääntöjen sekä  laadunvarmistus- 

ja johtamisjärjestelmän päivittämistä. 

 

4.2.2 Nykyinen organisaatiorakenne 
 

Vuoden 2018 alusta koulutusyhtymän organisaatio uudistettiin vastaamaan ammatillisen koulutuksen refor-

min tavoitteita ja uudistuvan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön periaatteita. Toiminnot jakautuvat 

kahteen valtuustoon nähden sitovaan tulosalueeseen. Koulutustoiminnot koottiin Keski-Pohjanmaan am-

mattiopiston tulosalueeseen, jonka puitteissa toteutetaan kaikki koulutuspalvelut Osuvakoulutus Oy:n toi-

mintoja lukuun ottamatta. Konsernipalvelujen tulosalue vastaa hallinto- ja tukipalveluista koulutusyhtymän 

tulosalueille ja konserniyhtiöille. Luottamushallinnon rakenteessa luovuttiin johtokunnista. Ammatillisen 

koulutuksen lainsäädännön uudistus poisti ammattiosaamisen neuvottelukunnan tarpeen osaamisen arvioin-

nin päätöksentekoelimenä. Toimialoille perustettiin työelämäfoorumit. Koulutusyhtymän toiminnan ohjaa-

misessa yhtymähallituksella on keskeinen rooli. 

 

Vuoden 2015 alusta osa koulutusyhtymän toiminnoista siirtyi tytäryhtiöille. Uutena yhtiönä perustettiin 

Osuvakoulutus Oy, joka vastaa siitä osasta koulutustoimintaa, joka ei liity koulutusyhtymän järjestämislu-

paan. Yhtiön toimintaan kuuluvat mm. erilaiset korttikoulutukset sekä yrityksille myydyt koulutus- ja kon-

sultointipalvelut. Kiinteistöihin liittyvää palvelutoimintaa on keskitetty Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan 

Kampukselle.  

Hallintopalvelut 
(Tulosyksikkö)

Opiskelijahallinto
Viestintä

Arkisto & kirjaamo
Tietohallinto

Taloushallinto
Henkilöstöhallinto

IT-tukipalvelut

Kiinteistö- ja 
ruokapalvelut 
(Tulosyksikkö)
Kiinteistönhoito
Laitoshuolto
Ruokapalvelut
Tilavuokrauspalvelut
Rakennuttamispalvelut
Vahtimestaripalvelut 

Koulutuspalvelujen tulosyksiköt (9 kpl)
- Teollisuus ja logistiikka-ala
- Rakennusalat
- Ruoka- ja puhdistuspalveluala
- Liiketoiminnan ala
- IT- ja media-ala
- Valmentavat ja ohjaavat & YTO-opinnot
- Hyvinvointiala
- Luonnonvara-ala
- Keski-Pohjanmaan kansanopisto

OSUVAKOULUTUS OY
- Työvoimakoulutukset

- Koulutushankkeet
- Korttikoulutukset

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Tulosalue) Konsernipalvelut (Tulosalue)

Valtuusto
Hallitus

YT-ryhmä

Johtoryhmä/Laaja johtoryhmä

Opiskeluoikeuden toimikunta
Opiskelijayhdistys

Kiinteistö Oy 
Kokkolan Kampus

Työelämä- ja kehittämispalvelujen tulosyksiköt (3 kpl)
- Työelämäpalvelut

- Oppisopimuspalvelut
- Projekti- ja KV-palvelut

Työelämäfoorumit

Tarkastuslautakunta

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ

Organisaatiorakenne 1.1.2018

- Hakijapalvelut
- Opiskelijapalvelut

- Toimisto- ja infopalvelut
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Nykyisessä organisaatiossa koulutuspalvelut on jaettu toimialapohjaisiksi tulosyksiköiksi. Ammatillisen 

koulutuksen reformin mukaisesti nuorten ja aikuisten koulutuspalvelut on koottu yhteen ja koulutustarjontaa 

suunnitellaan ja toteutetaan toimialoittain ja myös yli toimialojen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toimi-

alakohtaisuus selkeyttää asiointia myös työelämään päin. Työelämän tarpeet sekä opiskelijoiden ja tutkin-

non suorittajien lähtökohdat ovat koulutuspalvelujen suunnittelun lähtökohtina. Kehittämistoiminta tukee 

koulutuksen tarjonnan ja toteutustapojen uudistamista. Konsernipalvelut vastaavat tukipalvelujen kehittä-

misestä sekä taloudellisuudesta, niin että koulutus- ja kehittämispalvelut voivat mahdollisimman hyvin kes-

kittyä omaan ydintoimintaansa. 

 

4.2 Konsernipalvelut  
 

Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa yhtymäkokonaisuuden tuloksellista toimintaa ja tuottaa sisäisille ja 

ulkoisille asiakkaille ajantasaisia, laadukkaita ja kustannuksiltaan edullisia palveluja. Luottamushenkilö- ja 

hallintopalvelut muodostavat koulutuksen järjestäjätason tehtäväkokonaisuuden, joka vastaa perussopimuk-

sen, koulutuksen järjestämisluvan ja lainsäädännön mukaisesti koulutusyhtymälle annettujen tavoitteiden 

saavuttamisesta ja resurssien kohdentamisesta tulosyksiköiden käyttöön. 

 

Yhteisiä palveluja kehitetään ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien näkökulmasta. 

 

Konsernipalveluiden tulosalue muodostuu seuraavista päätoiminnoista: 

- Johtamispalvelut (luottamushenkilöhallinto ja sisäinen johtaminen) 

- Hallintopalvelut (yhtymän toimisto, laatu, tilastointi, markkinointi ja viestintä) 

- Talouspalvelut (taloushallinto, kirjanpito, maksuliikenne, ostolaskut, laskutus, hankinnat) 

- Henkilöstöpalvelut (henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, työsuhdeasiat) 

- IT-palvelut 

- Kiinteistöpalvelut (kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapito sekä rakentaminen)  

- Ruokapalvelut 

- Käyttöomaisuuden hallinta (omaisuuden rahoitus ja hallinta) 

- Työsuojelu 

 

Konsernipalveluiden ja koko koulutusyhtymän osalta yhteisiä parannustavoitteita suunnitelmavuodelle 

2021 ovat: tiedonhallinnan/tiedonkulun parantaminen, kustannusten menoperusteisten kirjauskäytäntöjen 

tarkistus sekä tulojen suorien kirjauksen lisääminen vyörytysperusteisten allokointien vähentämiseksi. Näi-

den avulla parannetaan tiedon ja taloudenhallinnan, tulosten ja kulujen kohdistamisen läpinäkyvyyttä.  

 

4.2.1 Yhtymä- ja IT-palvelut  
 

Yhtymä- ja IT-palvelujen vastuulla on yleishallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon sekä tietohallintoon 

liittyviä toimintoja. Hallintopalveluja tuotetaan ammattiopiston lisäksi myös omille tytäryhtiöille. Vuoden 

2021 aikana jatketaan koko yhtymän hallinnollisten palveluprosessien kehittämistä sekä tietojärjestelmien 

uudistamistyötä. Käyttöönotossa on uusi henkilöstöhallinnon järjestelmä sekä asianhallintajärjestelmän päi-

vittäminen. Vuoden 2021 yhteisenä tavoitteena on tiedonhallinnan toimintatapojen ja -järjestelmien valmis-

tuminen.  

 

4.2.2 Kiinteistö- ja ruokapalvelut 
 

Kiinteistö- ja ruokapalvelut vastaavat kiinteistöomaisuuden sekä puhtauden ylläpidosta, rakennuttamistoi-

minnasta sekä opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden palvelujen tuottamisesta. Koulutusyhtymällä on käy-

tössään n. 89.000 m2 edestä tiloja, joista omistuksessa on n. 77.000 m2. Suunnitelmakaudelle 2021-2023 

on valmisteltu useita investointihankkeita, näiden tavoitteina on tuottaa nykyaikaisia, muunneltavia ja ener-

giatehokkaita kiinteistöjä tulevaisuuden oppimisympäristöiksi. Nykyistä kiinteistömassaa ja –kuluja on ta-

voitteena vähentää kiinteistöjä myymällä, vuokraamalla sekä tarpeettomia rakennuksia purkamalla. Suun-

nitelmakauden 2021-2023 loppuun mennessä tavoitteena on vähentää omistuksessa olevia toimitiloja n. 

13.000 m2 verran. Suunnitelmavuoden 2021 aikana pyritään luopumaan kokonaan Terveystien tiloista, yht. 

noin 9500 m2. Koulutusyhtymän kokonaistavoitteeksi on asetettu, että omistuskäytössä olisi n. 60.000 m2 

tilaa.  
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4.3 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 

Ammattiopiston tehtävänä on tuottaa yksilöllistä ammatillista osaamista eri-ikäisten opiskelijoiden ja työ-

elämän tarpeiden, tavoitteiden ja edellytysten mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa ja 

rahoitus sekä ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muodostavat raamit toiminnalle. Yksilöllisiin osaa-

mistarpeisiin vastataan joustavasti tutkintojen ja niiden osien avulla. Tulosalue toteuttaa ammatillisia perus-

tutkintoja (26 perustutkintoa) ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja (37 ammatti- ja erikoisammattitutkin-

toa) työelämän kanssa yhteistyössä. Työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen hankkimista toteutetaan koulutus-

sopimuksen tai oppisopimuksen malleilla. Ammatilliseen perustutkintoon valmentavan (Valma) koulutuk-

sen tavoitteena on antaa peruskoulun päättävälle tai aikuiselle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen ha-

keutumiseen ja vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Opiskelijoiden hyvinvointia 

tuetaan ja edistetään opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon puitteissa.  

 

Työelämä- ja kehittämispalveluiden asiakkaina ja kumppaneina ovat pääasiassa työyhteisöt ja yritykset, TE-

toimisto, hankerahoittajat ja –kumppanit sekä sidosryhmäkumppanit.  

 

Ammattiopiston osaprosesseja ja parantamisalueita ovat vuonna 2021:  

- tutkintojen ja tutkinnon osien toteutussuunnitelmien parantaminen ja tuotteistaminen 

- henkilökohtaistaminen, joustavat opintopolut ja uraohjaus 

- oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano 

- työpaikalla järjestettävä koulutus: koulutussopimus ja oppisopimus  

- työelämän palveluiden parantaminen 

- kunnallisen työllisyyskokeilun kumppanuuden rakentaminen 

- opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen 

- tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa 

- kansainvälisyys ja maahanmuuttajien koulutuksen erityistarpeet  

- erityisen tuen tarpeet ja toimenpiteet  

- opiskelijoiden osallisuus ja hyvinvointi   

- kehittämishankkeet ja niiden tulosten yhdistäminen opetukseen ja sen kehittämiseen 

- toiminnan laadun ja tuloksellisuuden jatkuva parantaminen 

 

Talousarviovuoden tavoitteet on esitelty tarkemmin luvussa 3.5.  

 

4.3.1 Ammatillinen koulutus  
 

Jokaiselle joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa hakeutuneelle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 

osaamisen kehittymissuunnitelma (HOKS), jossa valitaan suoritettavat tutkinnon osat, tunnistetaan ja tun-

nustetaan aiempi osaaminen, määritetään puuttuvan osan hankkiminen tutkinnon osittain eri oppimisympä-

ristössä ja mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Osaaminen osoitetaan näytöissä tutkinnon osittain. Valin-

naisuus tutkinnon muodostamisessa on lisääntynyt ammatillisten tutkinnon osien osalta. Tavoitteena on ha-

kea järjestämislupaa kahdelle tutkinnolle työelämän tarpeiden mukaisesti vuonna 2021. Laaja oppisopimuk-

sen järjestämislupa mahdollistaa alueen työelämän ja yksilöiden palvelemisen myös niihin tutkintoihin, joi-

hin meillä ei ole järjestämislupaa. 

 

Toimialat toimipaikoittain ja järjestettävät ammatilliset tutkinnot: 

 
Teollisuus ja logistiikka-ala, Ammattikampus  
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Autoalan perustutkinto  
Kaivosalan perustutkinto  
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto 
Logistiikan perustutkinto Kuljetusalan ammattitutkinto  
Laboratorioalan perustutkinto Prosessiteollisuuden ammattitutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto Tuotantotekniikan ammattitutkinto 
Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan ammattitutkinto 
  Erikoisammattitutkinnot 
 Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto 
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 Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
  Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 
  Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
Rakennusalat, Ammattikampus 
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Pintakäsittelyalan perustutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto 
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto 
Puuteollisuuden perustutkinto  Erikoisammattitutkinnot 
Rakennusalan perustutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto  
Talotekniikan perustutkinto  

Ruoka- ja puhdistuspalveluala, Ammattikampus  
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Elintarvikealan perustutkinto  

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto  Ruokapalvelujen ammattitutkinto 

Liiketoiminnanala, Ammattikampus  
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Liiketoiminnan perustutkinto  Liiketoiminnan ammattitutkinto 
 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 
 Yrittäjän ammattitutkinto 
  Erikoisammattitutkinnot  
  Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 
IT- ja media-ala, Ammattikampus 
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun   
perustutkinto 

Media-alan ammattitutkinto * 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 
Teknisen suunnittelun perustutkinto  Erikoisammattitutkinnot 
  Media-alan erikoisammattitutkinto * 
Hyvinvointiala, Hyvinvointikampus 
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Hieronnan ammattitutkinto 
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 
  Terveysalan ammattitutkinto  
 Erikoisammattitutkinnot 
  Hieronnan erikoisammattitutkinto 
 Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 
 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
Kansanopisto, Kälviä 
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto  Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 
 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto  
  Media-alan ammattitutkinto * 
 Erikoisammattitutkinnot 
 Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 
 Media-alan erikoisammattitutkinto * 
  Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 

Luonnonvara-ala, Kannus  
Perustutkinnot Ammattitutkinnot 
Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
Metsäalan perustutkinto Maatalousalan ammattitutkinto 
  Metsäalan ammattitutkinto  
 Erikoisammattitutkinto 
  Maatalousalan erikoisammattitutkinto 

Luonnonvara-ala, Kaustinen   

Perustutkinnot Ammattitutkinnot  
Hevostalouden perustutkinto Hevostalouden ammattitutkinto 
Luonnonvara-ala, Perho  
Perustutkinnot  
Hevostalouden perustutkinto  
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto  

 (*yhdessä IT- ja media-ala ja Kälviä) 
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Opetus- ja kulttuuriministeriöön on jätetty keväällä 2020 kolmen tutkinnon, välinehuoltajan perustutkinnon, 

eläintenhoidon ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon, järjestämislupahakemus sekä lupa urheilijoiden 

ammatilliseen koulutukseen. 

 

4.3.2 Valmentava koulutus 
 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, Valma, on laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja kou-

lutus muodostuu valinnaisista ja vapaasti valittavista koulutuksen osista. Opiskelija voi suunnitella opin-

tonsa joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on edistää nuoren tai ai-

kuisen opiskelijan urasuunnittelua, oppimisvalmiuksia, toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvoin-

tia ja osallistumismahdollisuuksia. Opiskelija voi sisällyttää koulutukseen ammatillisen perustutkinnon yh-

teisten tutkinnon osien osa-alueita tai esimerkiksi koulutukseen tai työelämään tutustumista. Yhdessä Kok-

kolan kaupungin perusopetuksen lisäopetuksen (10.luokka) kanssa opiskelija voi korottaa perusopetuksen 

arvosanoja.  

 

Vuoden 2021 valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuviin muutoksiin opiskelijoiden ha-

keutumisessa Valmaan sekä laaditaan uuden vuonna 2022 aloitettavan tutkintokoulutukseen valmentavaa 

koulutuksen, TUVA-koulutuksen, toteuttamissuunnitelma. 

 

4.3.3 Koulutus- ja palvelutoimintaa tukevat toiminnot ja osa-alueet 
 

Opinto-ohjaus 

 

Opinto-ohjausta ja urasuunnittelua tehdään koko ammatillisen koulutuksen aikana. Ohjausta järjestetään 

opintoihin liittyvänä, henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelunsa tu-

eksi ja valintojen tekemiseen, jotta hän kykenee suunnittelemaan opiskelujensa sisällön ja rakenteen omien 

tarpeiden, tavoitteiden ja voimavarojensa mukaisesti. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden hyvinvoin-

tia, ehkäistä opintojen keskeyttämistä, edistää työllistymistä ja tukea jatko-opintoihin hakeutumista. Tiivis 

yhteistyö hakijapalveluiden, opiskelijahuollon ja erityisopetuksen toimijoiden ja työvoimahallinnon sekä 

muun yhteistyöverkoston kanssa tukee em. tavoitetta. 

 

Vuoden 2021 erityistavoitteena on tehostaa nivelvaiheiden opinto-ohjausta ja kehittää toimintamalleja ja 

yhteistyötä perusopetuksen kanssa oppivelvollisten ohjauksessa. Opinto-ohjaajat toimivat KpeduRekry-

hankkeen toimeenpanossa opiskelijoiden uraohjauksen ja työllistymistä edistävän Kpedu jobi - sovelluksen 

käyttöönotossa. 

  

Toisen asteen yhteistyö 

 

Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat vuoden 2009 alusta alkaen toteuttaneet II-as-

teen koulutusyhteistyötä sopimusperusteisesti. Toisen asteen yhteistyönä on kehitetty mm. ammattilukio-

toimintaa, maakunnallista opintotarjotinta, päivitetty koulutusyhtymän ja kuntien / kaupunkien väliset pai-

kalliset yhteistyösopimukset ja edistetty verkko-opetukseen ja tietojärjestelmiin liittyviä ratkaisuja sekä 

opiskelijoiden osallisuutta. Toisen asteen opinto-ohjaajat ja rehtorit kokoontuvat säännöllisesti ja kaksi ker-

taa vuodessa mukaan kutsutaan myös perusopetuksen oppilaanohjaajat ja rehtorit. Yhteistyötä Centria-am-

mattikorkeakoulun kanssa edistetään. Toisen asteen yhteistyötä koordinoi yhteinen koordinaattori 25 %:n 

työajalla. 

 

Opiskeluhuolto  

 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijoiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opis-

keluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, oppimisyhteisöä tukevana, yhteisöllisenä opiske-

luhuoltona. Opiskeluhuollon avulla ehkäistään ja tunnistetaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä 

muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puututaan niihin. Tavoitteena on luoda terve, turvallinen ja hyvinvoiva 

oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus 

yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  
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Opiskeluhuolto kuuluu kaikille koulutusyhtymässä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huolta-

jien kanssa. Kunnat hoitavat opiskelijoiden kuraattori- ja psykologipalvelut. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä vastaa opiskelijaterveydenhuollon palveluista. Vuoden 2021 aikana tavoitteena 

on lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. Opiskelijoiden ryhmäyttämiseen  laaditaan suunnitelma 

ja julkaisu eri toteuttamismahdollisuuksista. Julkaistavaa ryhmäyttämispankkia vastuuohjaajat voivat hyö-

dyntää ryhmäyttämisessä. Hyvinvointikampuksen muutto edellyttää yhteisten opiskeluhuollon käytänteiden 

kehittämistä ammattikampuksella. Oppivelvollisuuden laajentaminen lisää tarvetta nivelvaiheohjaukseen ja 

tukitoimien kartoittamiseen Opiskeluhuollon toimintaa kehitetään kouluterveyskyselyn, Tea-viisarin sekä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia hyödyntäen. 

 

Erityinen tuki   

 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn 

vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuk-

sen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.  Erityisellä tu-

ella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea 

sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.  Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perus-

tutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen 

osaamisen arviointi. Mukauttaminen koskee osaamisen arvioinnin laadullista mukauttamista. Jos joku am-

mattitaitovaatimus tai osaamistavoite on opiskelijalle kohtuuton eikä hän pysty sitä saavuttamaan, tulee tä-

män ammattitaitovaatimuksen tai osaamistavoitteen kohdalla tehdä hallinnollinen päätös tutkinnon perus-

teista poikkeamisesta. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on lisäksi edistää opiskelijan kokonaiskuntou-

tusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.  

 

Erityisopettaja (erva) ja vastuuohjaaja selvittävät opiskelijan tarvitsemia tukitoimia henkilökohtaisen osaa-

misen kehittämisen suunnitelmaa varten (HOKS). Erva konsultoi sekä vastuuohjaajia että opettajia erityisen 

tuen toimintamalleista. Hän seuraa yhdessä opiskelijan, opettajien ja vastuuohjaajan kanssa tukitoimien to-

teutumista ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä.   

 

Vuonna 2021 arvioidaan ja tehdään suunnitelma erityisopetuksen koordinoimiseksi ammattiopistossa ja sel-

kiytetään työnkuvia vastuuohjaajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kesken. Kehitetään opintojen alkuun 

ennaltaehkäisevä toimintamalli opiskelijoiden motivoitumisen lisäämiseksi osaamisen hankkimiseen sekä 

suunnitelma opiskeluvalmiuksien kartoittamiseksi. 

 

Asuntolatoiminta 

 

Asuntolassa asuminen edistää turvallisesti nuoren itsenäistymistä. Tavoitteena on tukea opiskelijan opinto-

jen etenemistä ja ohjata häntä arjen taitojen oppimisessa ja hallinnassa. Asuntolapaikat ovat aina määräai-

kaisia, yleensä vuodeksi kerrallaan myönnettyjä. Viikonloppuisin asuntolassa asutaan vain erityisistä syistä 

saadulla luvalla. Asuminen on opiskelijalle maksutonta, mutta koulutuksen järjestäjä voi periä avainpantin 

asumisjakson ajaksi. Keski-Pohjanmaan kansanopiston vapaan sivistystyön opiskelijat maksavat asunto-

lassa asumisesta. Asuntolaohjaajat työskentelevät asuntolassa vastaten turvallisuutta, terveyttä, hyvinvointia 

ja opiskelukykyä edistävän asuntolatoiminnan toteutumisesta osana opiskeluhuoltoa.  

 

Vuonna 2021 edistetään syksyllä 2020 julkaistavan valtakunnallisen asuntolatoiminnan laatusuosituksista 

esille nousevia kehittämiskohteita. Kaikissa asuntoloissa tehdään riskikartoitukset ja niiden pohjalta ediste-

tään asuntoloiden turvallisuutta. 

 

Kansainvälinen liikkuvuus  

 

Ammattiopiston kaikille opiskelijoille pyritään tarjoamaan tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa osa työ-

paikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Tämä edellyttää sitä, että opinnot ovat edistyneet normaalisti 

ja opiskelijan kielitaito ja muut valmiudet riittävät ulkomaanjakson toteuttamiseen. Kpedulla on edelleen 

erittäin hyvät resurssit kansainvälisten liikkuvuusjaksojen toteuttamiseen. Käytössämme on laajoja Eras-

mus+ liikkuvuushankkeita sekä lukuisia pienempiä alakohtaisia hankkeita. Ammattiopistolla on neljä kv-
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koordinaattoria, joiden tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden jaksojen valmennuksesta ja käytännön toteut-

tamisesta yhdessä opettajien kanssa. Tavoitteena on jatkossakin pysyä valtakunnan kärkipäässä kansainvä-

lisessä liikkuvuudessa niin määrällisesti kuin laadullisesti. Vastaanotamme jatkossakin myös ulkomaalaisia 

opiskelijoita ja asiantuntijoita osana kotikansainvälistymistä. Henkilöstöllä on myös hyvät mahdollisuudet 

osallistua Erasmus+ hankkeiden liikkuvuusjaksoihin joko lyhyemmillä jobshadow -jaksoilla tai pidemmillä 

työssäoppimisjaksoilla. 

 

4.3.4 Työelämäpalvelut 

 
Työelämäpalvelut tuottaa keskitettyä palvelua Kpedun työnantaja-asiakkaille. Toiminnan ytimessä on Kpe-

dun ja Osuvakoulutus Oy:n kasvun ja menestyksen mahdollistaminen ja työnantaja-asiakkaiden parempi 

palvelu. Työelämäpalvelut johtaa Kpedun työelämäasiakkaille kohdistettavaa myyntiprosessia ja huolehtii 

toimivista asiakkuuden johtamisen työkaluista. Kumppanuussopimuksilla varmistetaan strategisesti tärkei-

den työnantajakumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä. CRM-järjestelmän avulla asiakkuuksien johtami-

nen tehostuu. Työelämäpalvelut organisoi tarvittaessa myös myyntikoulutusta Kpedun henkilöstölle myyn-

tityön ja kasvun tueksi. Työelämäpalvelut tukee Kpedun toimialoja ja Osuvakoulutus Oy:tä tuottamaan sel-

keästi tunnistettavia koulutus- ja palvelutuotteita.  

 

Työelämäpalveluiden asiakkaana on myös yksilöasiakkaita, joille tarjotaan työllistymisen ja uraohjauksen 

palveluita. Työelämäpalvelut tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden työllisyyden hoidon parissa työskente-

levien organisaatioiden kanssa ja pyrkii varmistamaan työttömien työnhakijoiden sujuvan ohjautumisen 

Kpedun opiskelijoiksi. Työelämäpalveluiden myytävät tuotteet ovat toimialojen maksulliset palvelutuotteet, 

oppisopimuskoulutus, projektien elinkeinoelämää kehittävät palvelut ja Osuvakoulutus Oy:n koulutukset. 

Työvoimakoulutusten koordinointi on osa työelämäpalveluiden tehtäväkenttää.   

 

Työelämäpalvelut hallinnoi mobiilisti käytettävää ja tekoälyä hyödyntävää opiskelijarekrytoinnin työkalua 

ja mahdollistaa sen avulla opiskelijoiden ja työnantajien kohtaannon. Tavoitteena on valmistuvien opiske-

lijoiden työllistymisen varmistaminen sekä työelämässä oppimisen määrän kasvu.  

 

Työelämäpalvelut koordinoi Kpedun työpaikkaohjaajakoulutusten toteutusta ja kehittämistyötä sekä työelä-

mäpalauteprosessia.  

 

Työelämäpalveluiden henkilöstö toimii tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa. Työelämäpalvelut osallis-

tuu aktiivisesti maakunnan ja lähialueen toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön elinkeinojen kehittä-

miseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Työelämäpalvelut on mukana innovoimassa uusia tehokkaampia 

palvelumuotoja ja koulutustuotteita. Työvoiman tarpeen ja jatkuvan oppimisen tarpeiden ennakointiin osal-

listutaan maakunnan yhteisen suunnitteluprosessin kautta sekä seuraten itsenäisesti alueen työnantajien ti-

lannetta. 

 

4.3.4.1 Oppisopimuspalvelut 

 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta ja opiskelijalle määräaikainen työso-

pimus, mutta myös yrittäjät ja virkamiehet voivat opiskella oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen ta-

voitteena on tyypillisesti ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa. Oppisopimustyönantajalle voidaan maksaa 

koulutuskorvausta ja oppisopimusopiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin. Koulutusta järjestetään 

tarvittaessa kaikkiin toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin. Vuonna 2021 tavoitellaan oppisopimusten lu-

kumäärän ja opiskelijavuosien kasvua. Erityisesti lyhyiden osatutkintotavoitteisten oppisopimusten määrän 

odotetaan lisääntyvän edelleen. Oppisopimuspalvelut suunnittelee yhdessä toimialojen kanssa myös uusia 

koulutustuotteita. Oppisopimuskoulutuksen laaja järjestämislupa mahdollistaa yhteistyön muiden koulutuk-

sen järjestäjien kanssa.  

 

Oppisopimuspalvelut tekee kiinteää yhteistyötä toimialojen, Osuvakoulutus Oy:n, työelämäpalveluiden, 

alueen työnantajien, elinkeino- ja työvoimaviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ja kehittää jatku-

vasti palveluja vastaamaan alueen väestön ja yritysten tarpeita. Opiskelijan HOKS:iin sisällytettävän tutkin-

tokoulutuksen toteuttaminen suunnitellaan yhdessä Kpedun toimialojen ja laajennetussa oppisopimuskou-

lutuksessa ulkopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppisopimuspalvelut osallistuu aktiivisesti myös 
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valtakunnalliseen oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen osana 

ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta.  

 

Vuoden 2021 kehittämisen pääpainopisteet oppisopimuksen osalta ovat oppisopimusten määrän lisääminen 

ja Kpedun opetushenkilöstön oppisopimusosaamisen lisääminen. 

 

4.3.4.2 Työvoimakoulutus 

 

Työvoimakoulutusta järjestetään työttömille työnhakijoille ja alanvaihtajille. Osa koulutuksesta on tutkin-

totavoitteista ja osa työelämän tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Tutkintotavoitteista koulutusta rahoittaa 

pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö ja räätälöityä koulutusta työ- ja elinkeinoministeriö. Työvoimakoulu-

tuksia suunnitellaan yhdessä Te-palveluiden kanssa. Räätälöityihin tarjouspyyntöihin vastataan Osuvakou-

lutus Oy:n kautta yhdessä toimialojen kanssa. Työvoimakoulutuksen määrän kasvuun panostetaan tavoit-

teellisesti vuoden 2021 aikana. Työelämäpalvelut ja Osuvakoulutus Oy tukevat toimialoja kiinnostavien 

työvoimakoulutuksen toteutusten suunnittelussa. 

 

4.3.4.3 Vapaa sivistystyö  

 

Koulutusyhtymällä on vapaan sivistystyön järjestämislupa. Vapaan sivistystyön koulutusaloina ovat yleis-

sivistävät ja yhteiskunnalliset aineet, kulttuuriin ja luontoon liittyvät aineet sekä hyvinvointia edistävät ai-

neet. Lisäksi järjestetään maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusta. Vapaan sivistystyön tarkoituksena 

on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä 

ja kykyä toimia yhteisössä. Vapaa sivistystyö ei ole tutkintotavoitteista koulutusta eikä sen sisältöjä säädellä 

lainsäädännössä. Vapaa sivistystyö edesauttaa myös toiminnallaan alueen sivistystoiminnan, hyvinvoinnin 

ja kulttuurisen kehityksen turvaamista, seuraamista ja siihen reagoimista.  Kansanopiston vapaan sivistys-

työn toimintana järjestetään kansanopistolinjoja, lisäkoulutuksia, lyhytkursseja, leirejä sekä maksullista pal-

velutoimintaa. Olennainen osa kansanopistotoimintaa on internaattimuotoisuus eli sisäoppilaitoksena toi-

miminen.  

 

Vuoden 2021 tavoitteena on jalkauttaa uusi kansanopiston strategia sekä strategiassa vuodelle 2021 määri-

tetyt toimenpiteet: Tukipalveluiden ja -prosessien toimivuuden parantaminen. Johtamis- ja vastuualueiden 

määrittäminen Kpedussa kansanopiston osalta. Kansanopiston neuvottelukunnan perustaminen. Synergian 

lisääminen vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen kesken. Määrällisenä tavoitteena vuodelle 2021 

on 6500 brutto-opiskelijaviikkoa.  

 

4.3.4.4 Projektitoiminta oman toiminnan, alueen elinkeinojen ja työelämän kehittäjänä 

 

Työelämäpalvelut koordinoi Kpedun projektitoimintaa. Projektitoiminta laajentaa Kpedun mahdollisuuksia 

toimia alueen ja elinkeinojen hyväksi. Osaltaan projektitoiminta on myös mahdollistamassa kestävän kas-

vun tavoitteita. Kpedu kehittää projektitoiminnalla omaa toimintaansa ja vastaa projekteilla suoraan tai vä-

lillisesti alueen elinkeinoelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin. Pedagogisen kehittämisen resurssit mahdollis-

tuvat tyypillisesti projektien avulla. Rahoitusta saadaan sekä EU:n rakennerahastoista että kansallisista läh-

teistä mm. OKM:n ja OPH:n avustukset.  

 

Painopisteinä kehittämistoiminnassa ovat koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheet ja yritysten 

henkilöstön osaamisen lisääminen sekä ammatillisen koulutuksen kiinnostavuuden lisääminen. Työllisyy-

den edistämistä tehdään yhdessä te-hallinnon ja muiden kumppanien kanssa sekä oman ESR-hankkeen 

avulla. Kansainvälinen toiminta on suurelta osin hankerahoitteista.  
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4.4 Opiskelijamäärän kehitys 2019–2023 
 

Opiskelijavuodet ovat laskennallisia arvioita lainsäädännön muututtua 1.1.2018 alkaen. Alla oleviin taulu-

koihin on opiskelijamäärät laskennallisesti muunnettu opiskelijavuosiksi. Vapaan sivistystyön mukaiset 

koulutukset on ilmaistu opiskelijaviikkoina, kaikki muut opiskelijavuosina.  

 
Järjestämislupaan kuuluvat opiskelijavuodet 2019 2020 2021 2022 2023 
Ammatilliset perustutkinnot 1 916 1 950 1 970 1 970 1 970 
Ammatilliset perustutkinnot, oppisopimus  93 90 100 100 100 
Ammatilliset perustutkinnot, työvoimakoulutus 131 140 150 150 150 
Ammatillinen lisäkoulutus 140 150 150 150 150 
Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus 295 305 300 300 300 
Ammatillinen lisäkoulutus, työvoimakoulutus 21 20 30 30 30 
VALMA-koulutus 49 45 50 50 50 
Yhteensä 2 645 2 700 2 750 2 750 2 750 
Järjestämislupa (tavoitteelliset opiskelijavuodet) 2 733 2 733 2 758 2 758 2 758 

 

Muut opiskelijavuodet ja opiskelijaviikot 2019 2020 2021 2022 2023 

Toisille koulutuksen järjestäjille myydyt koulutukset 58 50 60 60 60 

Valtionavustuksilla toteutetut koulutukset 2,1 -- -- -- -- 

Osuva Oy:n järjestämät koulutukset 67 55 70 70 70 

Vapaan sivistystyön koulutukset opiskelijaviikkoina 8 158 6 357 6 500 6 500 6 500 

Muu maksullinen palvelutoiminta 0,8 1,0 2,0 2,5 2,5 

 

4.5 Henkilöstötavoitteet ja henkilöstömäärän kehitys  
 

Koulutusyhtymän strategiana 2016 - 2020 on olla edistyksellinen, kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö. 

Vahvuuksiamme ovat vahva ammatillinen osaaminen, yhdessä tekeminen ja aidot työelämäyhteydet.  Suun-

nitelmakaudella 2021 – 2023 laaditaan koulutusyhtymän uudistetun strategian pohjalta henkilöstöstrategia.  

Suunnitelmakaudella edistetään opettajuuden uudistumista, työelämälähtöisyyttä ja henkilöstöä kannuste-

taan tavoitteiden mukaisiin kehittämishankkeisin ja koulutuksiin. Esimiestyö tukee yhteisöllisyyttä, vuoro-

vaikutusta ja ammattiylpeyden vahvistumista.   

 

Henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä edistetään, mitataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä tarpei-

siin reagoidaan kehittämistoimenpiteillä. Turvallisuuden asemaa kehitetään jatkuvilla parannustoimilla. 

Henkilötasolla on käytössä yhtenäiset onnistumiskeskustelu-, työnkuvaus- ja työn vaativuuden arviointi-

mallit. Koulutusyhtymän toimipaikoissa henkilöstöllä on tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset oikeudet ja velvol-

lisuudet. 

 

Kokonaishenkilöstömäärän kehitys on riippuvainen koulutuksen volyymista ja käynnissä olevista hank-

keista. Koulutusyhtymän yksiköissä oli 31.12.2019 yhteensä 433 työntekijää (ilman sivutoimisia), joista 

83,6 % oli vakituisessa työsuhteessa. Opettajien osuus koko henkilökunnasta oli 53,8 %. Naisten osuus 

henkilömäärästä oli 63,5 %. Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2019 lopussa 50 vuotta 4 kuukautta ja 

vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta 10 kuukautta. Vuonna 2019 koulutusyhtymästä jäi eläkkeelle 

21 henkilöä ja yli 55-vuotiaiden määrä oli noin 24,7 %.  

 

Vuonna 2019 henkilötyövuosia kertyi kaikkiaan 416. Vuodesta 2018 alkaen aikuiskoulutuksen luvut on 

yhdistetty ammattiopiston lukuihin. 

 
Henkilötyövuodet TP 2017 TP 2018 TP 2019 Arvio 2020 Arvio 2021 Arvio 2022 Arvio 2023 

Konsernipalvelut 105 101 101 100 95 95 95 

Keski-Pohjanmaan 

ammattiopisto 

214 321 315 320 320 320 320 

Keski-Pohjanmaan ai-

kuiskoulutus 

121 - - - - - - 

YHTEENSÄ 440 422 416 420 415 415 415 
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5.  TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 PERUSTELUT 

 

5.1 Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 rakenne 
 

Koulutusyhtymän valtuustoon nähden sitovat tulosalueet ovat Konsernipalvelut ja Keski-Pohjanmaan am-

mattiopisto, jonka mukaisesti talousarvio sekä taloussuunnitelma on laadittu. Ammatillisen koulutuksen ra-

hoituspäätös saadaan vasta vuoden 2020 lopussa. Talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että järjestämis-

luvan opiskelijamäärät säilyisivät vuoden 2020 tasolla. Jos valtionosuusrahoituspäätös olennaisesti poik-

keaa arvioidusta, niin tällöin joudutaan talousarviota tarkistamaan keväällä 2021.  

 

Talousarvion laadinnan pohjana on ollut yhtymän hallituksessa käsitelty arvio valtionosuusrahoituksesta 

sekä valtion talousarviossa esitetyt tiedot rahoituksesta. Tämän jälkeen talousarviot on laadittu tulosalueit-

tain huomioiden muut toimintatuotot sekä vuoden 2020 kustannusrakenne. Tulostavoitteeksi koko yhtymän 

osalta on asetettu +/-0 euroa. Taloudellinen tilanne on kohentunut vuoden 2020 aikana, mutta ollut edelleen 

tiukka ja vaatii talouden tasapainottamista suunnitelmakauden aikana. Vuoden 2021 osalta valtionosuusra-

hoitus nousee hieman, mutta vastaavasti henkilöstökustannukset ovat nousseet kunta-alan sopimuskorotus-

ten kautta. Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimus korottaa palkkoja lähtötilanteeseen 7/2020 verrattuna 

vuonna 2021 n. 2,2 %. Osa korotuksista tuli voimaan 1.8.2020. 

 

Talousarvion sitovuus 

 

Talousarvion sitovuus vahvistetaan valtuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Esitys valtuustolle 

on, että tulosalueen sitovaksi määrärahaksi käyttötalouden osalta vahvistetaan tuloslaskelmaperusteisesti 

sisäinen/ulkoinen tilikauden tulos. Vuoden 2021 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2021–2023 esite-

tään valtuustolle vahvistettavaksi nettomenositovuudella. 

 

Tulosalue   Valtuusto 

Tulosyksikkö   Hallitus 

 
Investointimenojen osalta valtuusto vahvistaa sitovaksi määrärahaksi talonrakennuksen nettomäärärahan si-

ten, että sitovuustasona on talonrakennushankkeiden kohteet sekä aikataulu hankkeen käynnistymisen 

osalta. Mahdolliset rakennusaikataulun muutokset käsitellään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhtey-

dessä. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta kokonaismääräraha hyväksytään nettositovuudella, koska moniin 

hankintoihin sisältyy ulkopuolinen rahoitus. Lisäksi valtuusto vahvistaa tuloslaskelman ja rahoituslaskel-

man ohjeellisena taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto päättää erikseen tuloslaskelman 

tilikauden tuloksen jälkeisistä eristä. Hallitus päättää muilta osin tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä. 

 

5.2 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 
 

Koulutusyhtymän taloustilanne on heikentynyt vuosien 2013-2019 aikana merkittävästi. Toimintatuotot 

ovat laskeneet n. 35-36 milj. euron tasolle. Vuoden 2020 aikana taloustilanne on kohentunut ja valtion vuo-

den 2021 talousarvioehdotuksen perusteella valtionosuusperusteet näyttävät vakiintuneet. Koulutusyhty-

män vuoden 2021 talousarviossa vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmavuosina tavoitteena on tulopohjan 

vahvistaminen ja laajentaminen. Yhteistyössä Osuvakoulutus Oy:n kanssa tavoitellaan yli 2 m€ maksullis-

ten koulutuspalvelujen myyntiä. Tämä edellyttää palvelujen tuotteistamista, verkkokoulutusten kehittämistä 

ja myös lisäresursointia. Toimintatuottoihin sisältyy n. 1,8 m€ palvelu- ja koulutusmyyntiä Osuvakoulutus 

Oy:lle ja vastaavasti toimintakuluissa on muissa toimintakuluissa 0,6 m€ menovaraus myynnin kasvattami-

sen edellyttämiin kehittämis- ja henkilökulujen lisäyksiin, ja menovarauksen käyttö kohdentuu sen mukaan 

kuin toimialat saavat aikaan myyntiä ja tarvitsevat lisäresursointia. 

 

Tavoitteena on saada kuluja edelleen pudotettua suunnitelmakauden aikana mm. tukipalveluja ja kiinteistö-

kuluja vähentämällä. 
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Vuosikate olisi kyettävä pitämään tasolla, jolla investoinneista johtuvat poistot sekä lainanlyhennykset kye-

tään kattamaan. Poistojen kasvua kompensoi investointivarausten käytön ansiosta poistoeron muutos. Mah-

dollista alijäämää on tarkoituksena kattaa myös rahastoilla. Vuosikate olisi saatava yli 3 milj. euron tasolle 

suunnitelmakauden aikana talouden sopeuttamisohjelman sekä rakenteellisten muutosten kautta. Suunnitel-

makauden osalta tuloslaskelmat ovat hyvin viitteelliset, koska vuoden 2021 osaltakaan ei ole tarkkaa tietoa 

valtionosuusrahoituksen määrästä.  

 

 
 

Yhtymän toimintakate osoittaa varsinaisen toiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja poistoja. Vuosikate eli 

yhtymän rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kuntayhtymän tulorahoitus kattamaan investointitoiminnasta ai-

heutuvat käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate siirtyy rahoitusosaan nettoinvestointien katteeksi. Rahoitus-

osan laskelmassa pitkäaikaisten saamisten ja lainojen muutoksella varaudutaan toiminnan rahoitukseen. Yh-

tymän talouden asemaa 2019-2023 kuvaavat tuloslaskelman tunnusluvut. 

 

  

YHTEENSÄ YHTYMÄ
Tuloslaskelma, € (ulkoinen) TP-2019 TA-2020 TA-2021 TS-2022 t€ TS-2023 t€
Toimintatuotot
Myyntituotot 30 557 754 32 048 700 34 058 400 34 740 35 440
Maksutuotot 58 437 55 000 85 000 85 85
Tuet ja avustukset 3 448 328 3 406 900 3 198 200 3 265 3 330
Vuokratuotot 652 595 522 700 754 700 775 790
Muut tuotot 317 719 129 500 111 600 115 120
Toimintatuotot yhteensä 35 034 833 36 162 800 38 207 900 38 980 39 765
Toimintakulut
Henkilöstökulut -22 001 088 -23 516 600 -23 550 200 -23 880 -24 190
Palvelujen ostot -4 927 128 -4 691 100 -4 932 200 -4 955 -4 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 362 913 -4 176 700 -4 282 000 -4 300 -4 340
Avustukset -248 012 -171 900 -147 700 -150 -150
Vuokrat -1 267 446 -1 283 400 -1 348 900 -1 350 -1 360
Muut kulut -781 714 -544 900 -1 118 800 -1 120 -1 130
Toimintakulut yhteensä -33 588 301 -34 384 600 -35 379 800 -35 755 -36 140
Toimintakate 1 446 532 1 778 200 2 828 100 3 225 3 625
Korkotulot 714 0 700 0 0
Muut rahoitustulot 4 639 2 800 3 100 4 4
Korkomenot -179 439 -182 000 -130 000 -125 -125
Muut rahoitusmenot -9 148 -3 200 -3 200 -4 -4
Rahoitustuotot/kulut netto -183 234 -182 400 -129 400 -125 -125
Vuosikate 1 263 298 1 595 800 2 698 700 3 100 3 500
Suunnitelmapoistot -2 510 421 -2 745 900 -2 698 700 -2 700 -2 700
Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0
Satunnaiset menot 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos -1 247 123 -1 150 100 0 400 800
Poistoeron muutos 234 253 197 100 197 100 200 200
Varausten muutos 0 0 0 0 0
Rahastojen muutos 499 492 500 000 0 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä -513 378 -453 000 197 100 600 1 000

TULOSLASKELMAN 

TUNNUSLUVUT TP-2019 TA-2020 TA-2021 TS-2022 TS-2023
Toimintatuotot/kulut, % 104,3 % 105,2 % 108,0 % 109,0 % 110,0 %
Poistot vuosikatteesta % 198,7 % 172,1 % 100,0 % 87,1 % 77,1 %
Poistot, % (poistot/toim.tuotot) 7,2 % 7,6 % 7,1 % 6,9 % 6,8 %
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5.3 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 
 

Rahoitusosassa osoitetaan miten talousarvio ja tilinpäätös vaikuttavat kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Ra-

hoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien 

rahavirtaa, joka osoittaa tulorahoituksen riittävyyden nettoinvestointien rahoittamiseen. Toisessa osassa ar-

vioidaan rahoitustoiminnan rahavirtaa, jossa olennaisia eriä ovat lainakannan muutokset. Varsinaisen toi-

minnan ja rahoitustoiminnan kokonaismuutos osoittaa koulutusyhtymän maksuvalmiuden muuttumisen. 

Taloussuunnitelmavuosien rahoituslaskelmassa lainanotto pyritään pitämään alle 20 m€ tasolla suunniteltu-

jen investointien rahoittamiseksi. Osaan nykyisistä lainoista on mahdollista hakea lyhennysvapaata, mikäli 

yhtymän kassatilanne heikkenee suunnitellusta. Rahoitusta on tarkoituksena saada myös kiinteistöjen myyn-

nin kautta. Lainatarve riippuu vuosikatteen toteutumisesta ja lopullisista investointipäätöksistä. 

 

 

 

Rahoituslaskelman tunnuslukujen kehitys osoittaa, että varsinaisen toiminnan tulorahoitus ei vielä riitä net-

toinvestointien rahoitukseen. Lainanhoitokatteen ja tulorahoituksen kehitys on kuitenkin vuosina 2021-2023 

vahvistumassa, mutta se ei vielä täysin riitä lainanlyhennysten hoitoon suunnitelmakautena. 

 

 

 

 

Rahoituslaskelma (1000 €) TP  2019 TAE 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
    Vuosikate 1 263 2 500 2 699 3 100 3 500
    Satunnaiset erät 0 0 0 0 0
    Korjauserät 29 -185 0 500 0
Investointien rahavirta
    Investointimenot -3 600 -7100 -5390 -3900 -4150
    Rahoitusosuudet investointimenoihin  0 1225 0 0
    Hyödykkeiden luovutustulot 265 89 0 0 0
Toiminnan ja investointien nettorahavirta -2 043 -4 696 -1 466 -300 -650

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
    Antolainasaamisten lisäys 0 0 0 0 0
    Antolainasaamisten vähennys 0 0 0 0 0
Lainakannan muutokset
    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3000 5 000 3 000 3 000 3 000
    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2924 -3 082 -3 326 -3 679 -2 879
    Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0
Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0
Muut maksuvalmiuden muutokset 197 1800 2000 1000 500
   josta lainasaamiset osakkuusyhteisöiltä 0 0 0 0 0
Rahoituksen nettorahavirta 273 3 718 1 674 321 621

Rahavarojen muutos -1 770 -978 208 21 -29
    Rahavarat 31.12. 1 295 317 525 546 517
    Rahavarat 1.1. 3 065 1 295 317 525 546

Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2019 TAE 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023
Investointien tulorahoitus, % 35,08 % 35,21 % 64,80 % 79,49 % 84,34 %
(vuosikate/omahankintameno)
Pääomamenojen tulorahoitus, % 19,36 % 24,55 % 36,03 % 40,90 % 49,79 %
(vuosikate/omah.meno+antol.lis.+lainanlyh.)
Toiminnan ja investointien rahavirta -4,3m€ -5,3m€ -8,1m€ -8,9m€ -9,2m€
Lainakanta 31.12., m€ 16,2m€ 18,1m€ 17,8m€ 17,1m€ 17,2m€
(sis. sitoumukset kunnille)
Lainanhoitokate 0,46 0,82 0,82 0,85 1,21
(vuosikate+korkokulut-

Kassavarat 31.12., m€ 1,3m€ 0,32m€ 0,53m€ 0,55m€ 0,52m€
Kassan riittävyys (ka./pv) 11,73pv 2,59pv 4,33pv 4,59pv 4,36pv
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5.4 Talousarviovuoden 2021 sitovat määrärahat ja perustelut  
 

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 sisältää seuraavat erityismäärärahat ja perustelut, jotka esitetään 

hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi: 

 

- Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu oletuksella, että ammatilliseen koulutukseen 

ja vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitus on 30.631.000 euroa. 

- Opiskelijoiden koulumatkatuen omavastuuosuuksien korvaamista jatketaan vuonna 2021. 

Oppivelvollisuuden ja opiskelijoiden opintososiaalisten etujen mahdollinen laajeneminen 

tulee poistamaan omavastuuosuuksien korvaamisen. Kustannukset vuonna 2021 ovat noin 

70.000 €.  

- Yhtymän investointiohjelman toteuttamiseksi sekä maksuvalmiuden rahoittamiseksi vuonna 

2021 varaudutaan pitkäaikaisen talousarviolainan ottamiseen enintään 5,0 M€. 

- Nykyisten talousarviolainojen osalta hyväksytään muuttamaan lainojen lyhennysohjelmaa 

siten, että vuodelle 2021 haetaan tarvittaessa lyhennysvapaata enintään 1,5 milj. euron ly-

hennysten edestä. 

- Käyttöomaisuuden laskentaohjeiden mukaiseksi investointien aktivointirajaksi vahvistetaan 

10.000 €. 
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5.5 Konsernipalveluiden käyttötalouden kehitys 2021–2023 
 

 
 

Konsernipalvelujen tuloslaskelmaan sisältyvät hallinto- ja IT-palvelut, kiinteistö- ja ruokapalvelut sekä 

käyttöomaisuus ja rahoitus.  

 
 

 

 

 

 

 

  

KONSERNIPALVELUT

Tuloslaskelma (€), sisäinen/ulkoinen TP-2019 TA-2020 TA-2021 TS-2022 t€ TS-2023 t€

Toimintatuotot

    Myyntituotot 10 734 252 11 326 600 11 288 300 11 455 11 550

    Maksutuotot 0 0 0 0 0

    Tuet ja avustukset 490 373 534 000 577 000 590 600

    Vuokratuotot 561 289 459 400 679 700 690 695

    Muut tuotot 151 649 14 000 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 11 937 563 12 334 000 12 545 000 12 735 12 845

Toimintakulut

    Henkilöstökulut -4 155 025 -4 612 900 -4 490 500 -4 570 -4 620

    Palvelujen ostot -1 847 518 -1 939 200 -1 711 300 -1 739 -1 755

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 621 016 -2 587 000 -2 597 500 -2 600 -2 625

    Avustukset -27 550 -21 000 -21 000 -21 -21

    Vuokrat -982 815 -992 200 -964 100 -965 -975

    Muut kulut -704 045 -459 200 -454 400 -455 -464

Toimintakulut yhteensä -10 337 969 -10 611 500 -10 238 800 -10 350 -10 460

Toimintakate 1 599 594 1 722 500 2 306 200 2 385 2 385

    Rahoituskulut netto -182 529 -182 400 -129 400 -125 -125

Vuosikate 1 417 065 1 540 100 2 176 800 2 260 2 260

    Poistot ja arvonalentumiset -2 024 964 -2 249 500 -2 176 800 -2 180 -2 180

    Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos (sitova määräraha) -607 899 -709 400 0 80 80

Tilinpäätöserät (poistoero) 220 141 188 900 188 900 190 190

Tilinpäätöserät (varaukset) 0 0 0 0 0

Tilinpäätöserät (rahastot) 499 492 500 000 0 0 0

Yli-/alijäämä 111 734 -20 500 188 900 270 270
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5.6 Ammattiopiston käyttötalouden kehitys 2021–2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Tuloslaskelma (€), sisäinen/ulkoinen TP-2019 TA-2020 TA-2021 TS-2022 t€ TS-2023 t€

Toimintatuotot

    Myyntituotot 20 292 917 21 136 100 23 112 800 23 625 24 230

    Maksutuotot 58 437 55 000 85 000 85 85

    Tuet ja avustukset 2 957 955 2 872 900 2 621 200 2 675 2 730

    Vuokratuotot 91 508 63 700 75 000 85 95

    Muut tuotot 166 070 115 500 111 600 115 120

Toimintatuotot yhteensä 23 566 887 24 243 200 26 005 600 26 585 27 260

Toimintakulut

    Henkilöstökulut -17 846 063 -18 903 700 -19 059 700 -19 310 -19 570

    Palvelujen ostot -3 425 862 -3 080 500 -3 466 700 -3 461 -3 460

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 863 401 -1 675 500 -1 781 400 -1 795 -1 810

    Avustukset -220 462 -150 900 -126 700 -129 -129

    Vuokrat -286 492 -291 200 -384 800 -385 -385

    Muut kulut -77 670 -85 700 -664 400 -665 -666

Toimintakulut yhteensä -23 719 950 -24 187 500 -25 483 700 -25 745 -26 020

Toimintakate -153 063 55 700 521 900 840 1 240

    Rahoituskulut netto -704 0 0 0 0

Vuosikate -153 767 55 700 521 900 840 1 240

    Poistot ja arvonalentumiset -485 457 -496 400 -521 900 -520 -520

    Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos (sitova määräraha) -639 224 -440 700 0 320 720

Tilinpäätöserät (poistoero) 14 112 8 200 8 200 10 10

Tilinpäätöserät (varaukset) 0 0 0

Tilinpäätöserät (rahastot) 0 0 0

Yli-/alijäämä -625 112 -432 500 8 200 330 730
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6. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2021–2023  

 

6.1 Toimitilat ja kiinteistöt 
 

Toimitiloilla ja kiinteistöillä on merkittävä osa vuosien 2021-23 talousarviossa ja yhtymäsuunnitelmassa. 

Kiinteistöjen kokonaismäärää pyritään vaiheittain vähentämään. Samanaikaisesti rakennetaan myös uutta ja 

korjataan olemassa olevia tiloja. Suunnitelmakauden investointiohjelma 2021-23 on arviolta 14,44 M€. In-

vestointiohjelmassa vuosi 2021 on sitova, muut vuodet ovat ohjeellisia. Talousarviovuoden 2021 nettoin-

vestoinnit ovat yhteensä 5,39 m€. Investointiohjelma on liitteenä 2.  

 

Vuoden 2020 lopulla valmistuu hyvinvointialojen tilojen ja oppimisympäristöjen peruskorjaus Närvilänkatu 

8:ssa. Koulutustoiminta siirretään Terveystien tiloista ammattikampukselle vuoden 2021 alkupuolella. 

Muuton myötä n 600 opiskelijaa ja 40 henkilökunnan jäsentä siirtyy työskentelemään ammattikampukselle. 

Terveystien kiinteistö pyritään myymään vuoden 2021 aikana. Terveystien kiinteistössä on vuokralaisia ja 

tiedusteluja on tullut edelleen mahdollisista uusista vuokralaisista. Vuoden 2021 alusta alkaen Terveystien 

kiinteistö ei enää liity koulutusyhtymän toimintaan, eikä sen omistamiselle ja ylläpidolle näin ole perustetta 

koulutusyhtymän tilastrategiassa. Kiinteistön hyödyntämisestä, kehittämisestä sekä myynnistä neuvotellaan 

Kokkolan kaupungin, Soiten ja mahdollisten muiden kiinteistöalan toimijoiden kanssa. Toholammin oppi-

laitoskiinteistön osalta selvitellään myyntiä tai vuokrauksen jatkoa Toholammin kunnalle. 

 

Tarveselvityksiä jatketaan suunnitelmavuoden 2021 aikana kaikkien koulutusyhtymän omistamien kiinteis-

töjen osalta. Edelleen vuonna 2021 käynnistyy uusrakennus- ja korjaushankkeita, joita on valmisteltu aiem-

pina vuosina.  

 

Luonnonvara-alan Kannuksen toimipisteessä rakennetaan uusi lypsykarjapihatto (2,2 m€). Rakennustyöt 

aloitetaan vuoden 2021 keväällä ja tavoitteena on saada hanke valmiiksi ja käyttöön vuoden 2021 aikana. 

Lypsykarjapihaton rakentamisessa hyödynnetään myös EU-rahoitusta. Kannuksessa toteutetaan myös Ol-

likkalankadun peruskorjaus (0,4 m€). Kokkolassa ammattikampuksella on vuoden 2020 aikana käynnistetty 

selvitys auto- ja logistiikkatilojen uudisrakennusten suunnittelu- ja tarvekartoitusta varten. Auto- ja logis-

tiikkatilojen uudistaminen sisältää sekä aiemmin käytössä olleiden rakennusten purkua että uusien tilojen 

rakentamista. Kokonaiskustannusten arvio on yhteensä 5 m€, jakaantuen tasan vuosille 2021-2022.  

 

Kokonaisuutena suunnitelmavuoden 2021 merkittävien (yli 0,2 m€) hankkeiden investointiohjelma on 3,99 

m€. Sen lisäksi varataan suunnittelumääräraha pieniin (< 0,2 m€) hankkeisiin, mikä on vuodelle 2021 yh-

teensä 0,4 m€. Vuosikunnossapidon määrärahaksi varataan 300.000 € vuodessa akuuttien tarpeiden tyydyt-

tämiseksi. Lisäksi varataan 100.000 € rakennuskohteiden suunnittelumäärärahavaraukseksi siten, että halli-

tus kohdentaa vuosityöohjelmassa molemmat em. käyttötarkoitukset. Määrärahat ovat yhteiset yhtymän kai-

kille toimipaikoille. Kiinteistöpalvelut vastaa kaikista toimitiloja koskevista muutos-, korjaus-, perusparan-

nus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä käyttäjän kanssa. Sama kos-

kee myös nykyisten tai uusien tilojen vuokrausta. Irtaimistojen hankintoihin varataan edelleen 0,8 m€, si-

sältäen sekä Kannuksen lypsykarjapihaton rakennushankkeen että auto- ja logistiikka-alojen oppimisympä-

ristöjen hankinnat.  

 

Kokonaisuutena pidemmällä tähtäimellä toteutuva investointiohjelma riippuu yhtymän tuloskehityksestä. 

Lisäksi investointien toteuttamiseen voi vaikuttaa myös käytettävissä oleva rahoitus. EU:n ja Suomen ta-

solla tulee todennäköisesti haettavaksi uusia rahoitusratkaisuja, sekä avustuksina että lainoina vuosien 2021-

23 aikana. Uusia, esimerkiksi elinkeinoelämälle ja työnantajille suunnattuja rahoituksia tulee Korona-pan-

demiasta toipumisen edistämiseksi ja yhteiskunnan taloudellisen elinvoiman vauhdittamiseksi. Näitä avau-

tuvia rahoitusmuotoja pyritään hyödyntämään aktiivisesti koulutusyhtymän investointiohjelmien toteutta-

misessa.  

 

Investointiohjelman toteuttamiseen liittyviä riskejä (esimerkiksi kustannusten ylitykset) kartoitetaan hank-

keiden kustannusten ennakoinnilla ja raportoinnilla. Investointihankkeiden etenemisen ja kustannuskerty-

mien seurantaa kehitetään kiinnittämällä huomiota ohjausryhmien kokoonpanoon ja koulutusyhtymän joh-

toryhmälle ja yhtymähallitukselle laadittavan raportoinnin avulla.  



 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  *  Taloussuunnitelma 2021–2023      Sivu 37  

 
 

   

 

Investointiohjelmassa huomioidaan myös pitkän tähtäimen suunnittelu, aina vuoteen 2030 asti. Koulutus-

yhtymän toimipaikkaverkostoa ja tilojen käyttöasteita seurataan ja arvioidaan suunnitelmakaudella, sekä 

myös pitkän tähtäimen toimintaa ajatellen. Osaa tiloista joudutaan peruskorjaamaan ja parantamaan, tavoit-

teena tilojen käytön tehostaminen ja toimivuuden parantaminen oppimis- ja työympäristöinä ottaen huomi-

oon koulutustarjonnan muutokset.  

 

Suunnitelmakaudella pyritään edelleen vähentämään kiinteistöjen kokonaismäärää niin, että koulutusyhty-

män kiinteistöjen kokonaispinta-ala saataisiin n 60.000 m2 tasolle. Koulutusyhtymän käytössä olevien tilo-

jen määrää on edelleen vähennettävä, koska koulutukseen kohdistuvat toiminnalliset muutokset mm. työ-

paikalla järjestettävän koulutuksen lisääntyminen ja digitalisaation hyödyntäminen muuttavat ja vähentävät 

tilantarvetta. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäin oppilaitoksen tiloissa opiskelevien opiskelijoiden määrä 

vähenee. Edelleen valtionosuusrahoituksen heikkeneminen aiheuttaa sen, että nykyistä määrää kiinteistöjä 

ei kyetä peruskorjaamaan tarvittavassa määrin tulevina vuosikymmeninä. Kiinteistöjen määrää olisi vähen-

nettävä edelleen lähivuosien aikana, jotta talous kestäisi kiinteistöjen peruskorjauksen ja ylläpidon. 

 

Uuden suunnitelmakauden kestävän kehityksen strategian mukaisesti kiinteistöjen ja oppimisympäristöjen 

hyödyntämisen ekologisuutta pyritään kehittämään. Suunnitelmavuoden 2021 aikana on tavoitteena toteut-

taa Ekokampus-selvitys, missä kartoitetaan teknologian kehittymisen ja uusien toimintamallien avulla vaih-

toehtoja koulutusyhtymän toiminnan ympäristöystävällisyyden, energiatehokkuuden ja hiilineutraalisuuden 

edistämiseksi.  

 

6.2 Irtaimen omaisuuden hankinta 
 

Irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu vuodelle 2021 yhteensä 0,8 M€. Irtaimen hankinnat ovat sekä 

korvaus- että uushankintoja. Hankinnat tehdään hankintalain ja yhtymähallituksen hyväksymän hankinta-

ohjeen mukaisesti ja erityisesti hankinnoissa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävä kehitys, 

tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuu-

det elinkaaren aikana. 

 

6.3 Muut investoinnit 
 

Vuoden 2021 osalta varaudutaan 0,1 milj. euron osakemerkintöihin. Metsämaan- ja tonttialueiden ostoon 

on varattu 0,1 milj. euroa. 

 

6.4 Käyttöomaisuuden poistolaskentaohjeet ja poistosuunnitelman noudattaminen 
 

Liikekirjanpidon säännösten mukaisesti käyttöomaisuus on arvostettava ja aktivoitava sen laskennallisen 

käyttöajan mukaan. Yhtymän käyttöomaisuuden laskentaohjeet ja poistosuunnitelma ovat yhtymäsuunni-

telman liitteenä. Valtuuston päätöksen mukaisesti käyttöomaisuuden aktivointirajana on 10.000 euron (alv 

0 %). 

 

6.5 Investoinnit vuosina 2021–2023 
 

Talonrakennuksen investoinnit on esitetty liitteessä nro 3. Valtuuston päätös on sitova talonrakennushank-

keiden kohteiden ja vuosittaisen nettomäärärahan osalta. Mahdolliset rakennusaikataulun muutokset käsi-

tellään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.  Irtaimen omaisuuden hankintamääräraha käsitel-

lään nettoperusteisesti. Tulosalueet yksilöivät irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelman käyttösuunnitel-

massa ja hankintapäätökset tehdään keskitetysti hallintosäännön mukaisesti. 

 

Investointien suunnitelmallisuuden, aikatauluttamisen, kilpailuttamisen, päätöksenteon ja kirjanpidon käsit-

telyn selkeyden vuoksi investointien käsittely hoidetaan seuraavasti: 

- talonrakennuskohteiden päätöksentekovastuu on yhtymän johtajalla, seurantavastuu kiinteistöpääl-

liköllä, vuosikunnossapidon kohteiden vastuut kiinteistöpäälliköllä ja irtaimen omaisuuden hankin-

nan vastuut talous- ja hallintojohtajalla, 

- yhtymäpalvelut konsultoi yksiköitä hankintalain ja kilpailuttamisen noudattamisessa, 
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- tulosalueiden vastuulla ovat pääsääntöisesti käyttötaloushankinnat ja investointien päätös- ja kirjan-

pitovastuut ovat yhtymäpalveluissa, 

- investointien toteutusta ja kirjanpidon seurantaa selkeytetään yksilöidyllä ohjeistuksella. 

 

Vuosien 2021–2023 investoinnit ovat yhteensä noin 14,44 milj. euroa, joihin saadaan investointitukea n. 1,2 

milj. euroa. Investointiohjelman rahoituksessa varaudutaan talousarviolainanottoon vuodelle 2021 enintään 

5,0 M€ saakka. Mikäli koulutusyhtymän taloudessa tapahtuu heikentymistä, tulee investointiohjelmaa alen-

taa taikka esittää valtuustolle lisälainanottoa. 

 

  TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

Talonrakennus ja peruskorjaus              

Talonrakennusinvestoinnit 1 402 563 1 810 655 3 300 000 5 900 000 5 100 000 3 000 000 3 250 000 

Suunnittelumäärärahavaraus 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kiinteistöjen vuosikorjaukset 224 078 233 205 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Tulo-osuudet   0  1 120 000  0 

Yhteensä (sitova määräraha) 1 626 641 2 043 860 3 700 000 6 300 000 3 990 000 3 400 000 3 650 000 

Muut investoinnit              

Maa-alueet 0 68 119 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Osakkeet ja osuudet 165 10 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0 0 0 0 0 0 0 

Tulo-osuudet   -32 0 0 0  0 

Yhteensä (sitova määräraha) 165 78 119 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Irtain omaisuus (sitova määrä-

raha) 727 416 987 848 1 000 000 1 200 000 800 000 800 000 800 000 

NETTOINVESTOINNIT 1 330 959 2 782 268 4 900 000 7 180 000 5 390 000 4 400 000 4 650 000 
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7. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 
 

Jäsenkunnilta ei esitetä perittäväksi maksuosuuksia. Kuntien maksuosuuksista koulutusyhtymän menoihin 

määrätään perussopimuksessa. Perussopimusmääräyksiä sovelletaan seuraavasti: 

 

Vanhan 31.12.1996 voimassa olleen sopimuksen mukaan kunnat osallistuivat investointeihin kaikkien op-

pilaitosten kuntakohtaisen 3 vuoden opiskelijakeskiarvon mukaisessa suhteessa. Pääosa näistä investoin-

neista syntyi 1.8.1995 nykyistä laaja-alaista kuntayhtymää perustettaessa. Nämä investoinnit ja lainat perit-

tiin kunnilta 31.12.1996 jakoperusteen mukaisesti ja ne maksettiin loppuun 15.11.2003. Investointilainoihin 

liittyvät lainakorot perittiin oppilaitoskohtaisen 31.12.1996 jakoperusteen mukaisesti. 

 

Perussopimuksen 1.1.1997 tarkistamisen mukaisesti kunnat osallistuvat investointeihin toimipaikkakohtai-

sen 3 vuoden kuntakohtaisen opiskelijamääräkeskiarvon suhteessa. Investointien periminen kunnilta perus-

tuu valtuuston päätökseen tai erillisiin sopimuksiin. Yksittäinen kunta voi erikseen osallistua yksittäisen 

investoinnin rahoitukseen. Investointiosuudet lisäävät kuntien omistusta eli peruspääomaosuutta koulutus-

yhtymässä. Käytännössä uusien investointien rahoitusvastuu on siirtynyt kunnilta suoraan koulutusyhtymän 

vastuulle. 

 

Talousarviovuodelta 2013 alkaen investointiosuuksia ei ole enää peritty, sillä Kiinteistö Oy Kokkolan Kam-

puksen (Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimitilat) osakemerkintää vastaava kuntaosuus 7 vuoden 

osalta on päättynyt vuonna 2012. Käyttötalousosuuksina on peritty Teknologiakeskus KETEK Oy:n osa-

kassopimuksen mukaista kuntaosuutta 5 vuoden aikana 2012-2016, jota vastaavaa osuutta on peritty myös 

aikaisempina vuosina 2000-2011. 
 

Kuntien maksuosuudet (€) TP 

2016 

TP  

2017 

TP  

2018 

TP  

2019 

TA  

2020 

TA2021  

TS2022-2023 

Perussopimus / investoinnit       

Kampuksen peruspääomaosuus 0 0 0 0 0 0 

Käyttötalousosuudet       

KETEK-sopimus 100 000 0 0 0 0 0 

Kaikki yhteensä 100 000 0 0 0 0 0 
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TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET 
 

Liite 1.  Valtionosuusrahoitus ja yhteiset kustannukset 

 

Valtionosuusrahoitus v. 2021 

v. 2021 arviot budjettia varten. Tarkistetaan todellisen valtionosuusrahoituksen sekä toteutuneen 

opiskelijamäärän mukaisiksi. 
 

Arvion perustana on vuosien 2019-2020 valtionosuusrahoitus. Vuoden 2021 rahoituspäätökseen vaikuttavat 

syksyn 2020 aikana haettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet. Budjettia laadittaessa tiedossa on, että rahoi-

tukseen tulisi indeksikorotus ja lisäksi valtion talousarviossa on ammatilliselle koulutukselle kohdistettu 

vuosille 2021-2022 n. 150 milj. euron lisämääräraha.  

 

Seurantakohde 2019 2020 2021 

Tavoitteelliset opiskelijavuodet 2 733,0 2 733,0 2 758,0 

Painotetut opiskelijavuodet 3 025,7 3 189,3 3 060 

Tutkinnot 1 308,0 1 202 1 350 

Painotetut tutkintojen pisteet 63 851,0 64 982,5 63 851,0 

Valtionosuusrahoitus, € 26 444 654 30 139 421 29 561 000 

   
 

Vuoden 2021 rahoituksen laskenta tapahtuu vuoden 2019 toteutuman perusteella seuraavasti: 

- Perusrahoitus 70 % lasketaan siten että vuoden 2021 järjestämisluvassa olevat tavoitteelliset opiskeli-

javuodet kerrotaan koulutuksen järjestäjän profiilikertoimella, joka lasketaan vuoden 2019 toteutu-

neista opiskelijavuosista (painotetut opiskelijavuodet/painottamattomat opiskelijavuodet) 

- Suoritusrahoitus 20 % lasketaan kertomalla vuonna 2019 toteutuneet painotetut tutkintopisteet vuodelle 

2020 määritellyllä suorituspisteen hinnalla 

- Vaikuttavuusrahoituksesta 7,5 % määräytyy vuonna 2019 tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työl-

listymisestä sekä jatko-opinnoista. Näiden osalta lasketaan oma pisteytyksensä kaikkien koulutuksen 

järjestäjien osalta. 

- Vaikuttavuusrahoituksesta 0,625 % määräytyy vuonna 2019 aloittaneiden opiskelijoiden palauteky-

selyn tulosten perusteella 

- Vaikuttavuusrahoituksesta 1,875 % määräytyy vuonna 2019 valmistuneiden opiskelijoiden päättöky-

selyn tulosten perusteella 

 

Rahoituksen laskennassa jaetaan vuodelle 2021 valtion talousarviossa saatu ammatillisen koulutuksen mää-

räraha koulutuksen järjestäjien kesken edellä esitettyjen tietojen perusteella. Lisäksi pieni osa rahoituksesta 

jaetaan harkinnanvaraisena korotuksena sekä strategiarahoituksena OKM:lle tehtyjen hakemusten perus-

teella. OKM:ltä on saatu ennakkotiedot rahoituksen jakautumisesta koulutuksen järjestäjien kesken. Rahoi-

tukseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi koulutuksen järjestäjälle myönnettävät tavoitteelliset opiskelija-

vuodet, joten ennakkotietojen perusteella ei voida rahoitusta laskea.  

 

Seuraavassa on arvioitu koulutusyhtymän toimintatuottojen muodostumista vuonna 2021. Laskelmat tar-

kentuvat syksyn 2020 aikana, kun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadaan päätös järjestämisluvasta. Am-

matillisen koulutuksen rahoituksen osalta arviona on n. 29,6 milj. euroa, mutta valtion talousarvion lisära-

hoitusosuuksien ennakoidaan kasvattavan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtionosuusrahoituksen 

perusrahoitusta n. 1,5 m€ lisäosuudella, kuten on jo vuonna 2020 toteutunut. Talousarvion laadinnan varo-

vaisuusperiaatteen mukaisesti lisärahoituksia ei kuitenkaan ole budjetoitu. Vapaan sivistystyön rahoituksen 

odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla eli noin 1.070.000 €.  
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Liite 2. Ammatillisen koulutuksen yhteiset kustannukset v. 2021  

 

Tässä ovat eriteltyinä konsernipalveluissa olevat yhteiset toiminnot.  Lisäksi ammattiopiston tulosalueella 

ovat oppilaitoshallinto, työelämäpalveluiden hallinto sekä projekti- ja kv-toiminnan koordinointi, jotka 

myös ovat koulutuksen toimialoille kohdistuvia hallinnollisia kustannusvyörytyksiä. 

 

Johtamispalvelut kp TA 2021  

 Luottamushenkilöhallinto 1100 121 400  

 Yhteistoiminta 1110 19 300  

 Työsuojelu 1120 10 300  

 Yleisjohto 1130 342 400 493 400 

Yhtymän yhteiset    

 Yhteiset tiimit 1150 0  

 Henkilöstön tyhy‐toiminta 1151 19 600  

 Yhteiset tietojärjestelmät 1152 451 200  

 Vastuuvakuutukset 1154 39 500  

 Mainossopimukset 1155 8 000  

 Maakuntaverkko 1156 20 600  

 Kehittämisvaraus 1158 0 558 900 

Yhtymäpalvelut    

 Työterveys‐ ja eläkemaksut/yhtymäp 1200 54 100  

 Hallintopalvelut 1210 167 700  

 Talouspalvelut 1220 382 600  

 Henkilöstöpalvelut 1230 284 500  

 Tietohallintopalvelut 1240 77 500  

 Markkinointi ja viestintä 1250 142 500  

 Kopiokoneet 1280 7 000  

 Lahjavarasto 1290 3 000 1 113 200 

IT-palvelut    

 IT‐tukipalvelut 1310 415 300  

 Verkon ja palvelinten ylläpito 1320 217 100  

 Yhteiset IT-laitteet (ATK-luokat yms poistot) 1311 40 200 672 600 

   YHTEENSÄ 2 838 100 
     

 TULOT - Yhtymä- ja IT-palvelut    

   TA 2019  

 Valtionosuusrahoitus   2 743 100  

 Kehittämisvaraus   10 000  

 Palvelumyynti   70 000  

 Projektirahoitus   10 000  

 Muut myynnit, korvaukset   5 000  

   YHTEENSÄ 2 838 100 
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Liite 3a. Yhdistelmä investoinneista vuosille 2021–2023 (valtuusto 29.10.2020) 

 

 
 
Liite 3b. Yhdistelmä investoinneista vuosille 2021–2023 (valtuuston 22.4.2021 tarkistama) 

 

 
 

Sijaintikunta Hanke ja toimenpide Laajuus Korjaus- Kustannus- Hankkeen TA TS TS

k-m2
tarve arvio M€ vaihe 2021 2022 2023 Myöh.

Kokkola Ammattikampus, A-osan, Auditoriosiiven peruskorjaus 800 80 % 1,00 Tarveselvitys 0,50 0,50

Närvilänkatu 8

Kokkola Ammattikampus, F-osan, Hallintosiiven peruskorjaus 600 80 % 0,75 Tarveselvitys 0,75

Närvilänkatu 8

Kokkola Ammattikampus, Auto- ja logistiikkatilojen uudisrakennukset 2kpl n. 3500 100 % 5,00 Tarveselvitys 2,50 2,50

Talonpojankatu 8A Rakennuksen osittainen purkaminen ja p-alueen rakentaminen

Talonpojankatu 8B Ammattikampus, Puualan oppimisympäristön peruskorjaus 1 100 50 % 0,80 Tarveselvitys 0,80

Kannus Ollikkalankadun peruskorjaus n. 300 m 100 % 0,40 Tarveselvitys 0,40

Ollikkalankatu 3 (yhteensovitetaan ajallisesti navetan rak. kanssa)

Kannus Kannus, verstasrakennuksen, peruskorjaus 800 70 % 1,00 Tarveselvitys 1,00

Ollikkalankatu 3

Kannus Kannus, lypsykarjapihaton rakentaminen (uudisrakennus) 1 800 100 % 2,20 Pääpiirrokset 2,20

Ollikkalankatu 3 EU-rahoitus lypsykarjapihaton rakentamiseen (sis. Alv) -1,12 -1,12

Kälviä Kälviä, Päärakennuksen laajennus 1 900 100 % 3,50 Tarveselvitys 2,00 1,50

Opistokatu 1

Merkittävät > 0,2milj.€ hankkeet yht. Yhteensä 12,53 3,99 3,00 3,25 3,30

Suunnittelumäärärahavaraus Hallitus kohdentaa vuosittain kunnossapito-ohjelman yhteydessä 0,10 0,10 0,10

Pienet < 0,2 milj. € kunn.pitohankkeet Hallitus kohdentaa vuosittain kunnossapito-ohjelmassa 0,30 0,30 0,30

Hankkeet yhteensä 4,39 3,40 3,65

Irtaimen investoinnit 0,80 0,80 0,80

Osakemerkinnät Varaukset 0,10 0,10 0,10

Maa-alueiden ostot Metsämaa, tonttialueet 0,10 0,10 0,10

KAIKKI YHTEENSÄ 5,39 4,40 4,65

Yht.

2021-2022 9,79

2021-2023 14,44

Irtaimistohankinnat

- sisältäen Kannuksen navettahankkeen sekä Auto- ja logistiikkatilojen oppimisympäristöjen irtaimistohankinnat

Sijaintikunta Hanke ja toimenpide Laajuus Korjaus- Kustannus- Hankkeen TA TS TS

k-m
2

tarve arvio M€ vaihe 2021 2022 2023

Kokkola Ammattikampus, D-osan peruskorjaus 2900 70 % 4,50 Pääpiirrokset 0,60

Närvilänkatu 8 Hyvinvointialojen oppimisympäristö (loppumaksut 2021)

Kokkola Ammattikampus, A-osan, Auditoriosiiven peruskorjaus 800 80 % 1,00 Tarveselvitys 1,00

Närvilänkatu 8

Kokkola Ammattikampus, F-osan, Hallintosiiven peruskorjaus 600 80 % 1,00 Tarveselvitys 1,00

Närvilänkatu 8

Kokkola Ammattikampus, Auto- ja logistiikkatilojen uudisrakennus n. 4000 100 % 7,00 Luonnosvaihe 0,40 5,80 0,80

Talonpojankatu 8A

Talonpojankatu 8A rakennuksen osittainen purkaminen ja p-alueen 

rakentaminen (purku- ja inv.varaus 1,0 m€)

Talonpojankatu 8B Ammattikampus, Puualan oppimisympäristön peruskorjaus 1 100 50 % 0,80 Tarveselvitys

Kannus Ollikkalankadun peruskorjaus n. 300 m 100 % 0,40 Pääpiirrokset 0,40

Ollikkalankatu 3 (yhteensovitetaan ajallisesti navetan rak. kanssa)

Kannus Kannus, verstasrakennuksen, peruskorjaus 800 70 % 1,00 Tarveselvitys

Ollikkalankatu 3

Kannus Kannus, lypsykarjapihaton rakentaminen (uudisrakennus) 2 800 100 % 2,60 Pääpiirrokset 2,30 0,30

Ollikkalankatu 3 EU-rahoitus lypsykarjapihaton rakentamiseen (sis. Alv) -1,12 -1,12

Kälviä Kälviä, Päärakennuksen laajennus 1 900 100 % 3,50 Tarveselvitys 2,00

Opistokatu 1

Merkittävät > 0,2milj.€ hankkeet yht. Yhteensä 20,68 2,59 6,10 4,80

Suunnittelumäärärahavaraus Hallitus kohdentaa vuosittain kunnossapito-ohjelman yhteydessä 0,10 0,10 0,10

Pienet < 0,2 milj. € kunn.pitohankkeet Hallitus kohdentaa vuosittain kunnossapito-ohjelmassa 0,30 0,30 0,30

Hankkeet yhteensä 2,99 6,50 5,20

Irtaimen investoinnit 1,20 0,80 0,80

Osakemerkinnät Varaukset 0,10 0,10 0,10

Maa-alueiden ostot Metsämaa, tonttialueet 0,10 0,10 0,10

KAIKKI YHTEENSÄ 4,39 7,50 6,20

Yht.

2021-2022 11,89

2021-2023 18,09

Irtaimistohankinnat

- sisältäen Kannuksen navettahankkeen oppimisympäristöjen irtaimisto- ja laitehankinnat
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Liite 4. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet  

 

Kuluvan pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. 

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 

 
TASE-ERÄ Omaisuuslaji Arvioitu pitoaika Poisto-menetelmä Poistojen aloitusaika Poisto% 

Aineettomat hyödykkeet ja 

muut pitkävaikutteiset me-
not 

          

  Aineettomat oikeudet 5 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 20.0 % 

  Palvelinlisenssit 3 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 33.3 % 

  Muut ATK-ohjelmat 2 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 50.0 % 

  Muut pitkävaikutteiset menot 2 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 50.0 % 

Rakennukset           

  Asuinrakennus (kivi, teräs) 30 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 3.3 % 

  Asuinrakennus (puu) 20 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 5.0 % 

  Opetus- ja hallintorakennukset (kivi, teräs) 30 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 3.3 % 

  Opetus- ja hallintorakennukset (puu) 20 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto   5.0 % 

  Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto   5.0 % 

  Kasvihuoneet 10 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 10.0 % 

  Talousrakennukset 10 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 10.0 % 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 
    

  

  Kadut, tiet, torit ja puistot 15 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 6.7 % 

  Muut maa- ja vesirakenteet 15 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 6.7 % 

  Putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 6.7 % 

  Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 10.0 % 

Koneet ja kalusto           

  Henkilö- ja pakettiautot 4 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 25.0 % 

  Linja- ja kuorma-autot sekä raskaat työko-

neet 

10 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 10.0 % 

  Muut kevyet koneet 5 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 20.0 % 

  Atk-laitteet 3 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 33.3 % 

  Atk-laitteet, palvelimet 3 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 20.0 % 

  Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta Tasapoisto Käyttöönotto 33.3 % 

Muut aineelliset hyödyk-

keet 

          

  Maa-ainesten ottopaikat   Käytön muk. poisto Käyttöönotto   

  Turvesuot   Käytön muk. poisto Käyttöönotto   

  Muut luonnonvarat   Käytön muk. poisto Käyttöönotto   

  Arvo - ja taide-esineet   ei poistoaikaa     
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Liite 5. Koulutusyhtymän mittarit 

 

 

 

KOULUTUSYHTYMÄ Toteutunut Ennuste Tavoite Tavoite Tavoite

Näkökulma/Mittari 2019 2020 2021 2022 2023

VAIKUTTAVUUS-MITTARIT

Opiskelijamäärä, henkilöitä summa* 8 630 7 200 9 600 9 600 9 600

Opiskelijamäärät, ammatill inen* 4 997 5 000 5 500 5 500 5 500

Opiskelijamäärät, vapaa sivistystyö* 1 481 1 000 1 200 1 200 1 200

Opiskelijamäärät, muu* 2 152 1 200 2 900 2 900 2 900

Suoritetut tutkinnot 1 123 1 250 1 450 1 450 1 450

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään (TK) 70,1 % 74,3 % 73,0 % 75,0 % 75,0 %

Valmistuneiden työttömyys (Reimari) 15,5 % 19,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 %

Amis-palaute, aloituskysely (1-5) ja vastaus-% 4,39 4,30/59% 4,40/70% 4,40/70% 4,45/75%

Amis-palaute, päättökysely (1-5) ja vastaus-% 4,25 4,25/58% 4,30/65% 4,30/65% 4,35/70%

Työpaikkapalaute (1-5) -- 4,00 4,00 4,10 4,15

Työpaikkaohjaajan palaute (1-5) -- 4,40 4,50 4,50 4,55

RESURSSIT JA TALOUS -MITTARIT

Toteutuneet opiskelijavuodet ammatill isessa koulutuksessa 2 644,8 2 700,0 2 765,0 2 800,0 2 800,0

Järjestämisluvan mukainen rahoitus, ammatill inen koulutus 26 794 654 29 532 087 29 561 000 30 152 220 30 755 264

Tilikauden tulos/henkilötyövuosi -2 998 -2 738 0 964 1 928

RESURSSIT JA TALOUS -TUNNUSLUVUT

Käynnissä olevat projektit, lkm/milj. euro 61/2,4M€ 50/2,5M€ 50/3,0M€ 60/3,0M€ 60/3,0M€

Toimintatuotot/-kulut 104,3 % 105,17 % 107,99 % 109,02 % 110,03 %

Poistot toimintatuotoista 7,2 % 7,6 % 7,1 % 6,9 % 6,8 %

Poistot vuosikatteesta 198,7 % 172,1 % 100,0 % 87,1 % 77,1 %

Investointien tulorahoitus 35,1 % 35,2 % 64,8 % 79,5 % 84,3 %

Lainanhoitokate 0,46 0,82 0,82 0,85 1,21

Kassan riittävyys, pv 11,7 2,6 4,3 4,6 4,4

Lainan määrä,  m€ 16,2 18,1 17,8 17,1 17,2

Henkilötyövuodet 416 420 420 415 415

PROSESSIT JA RAKENTEET-MITTARIT

Eronneet opiskelijat tutkintotav.* 446 450 400 350 350

Eronneet opiskelijat tutkintotav. (neg)* 224 225 200 175 175

HOKS-palaute (1-5)* 4,09 4,15 4,20 4,25 4,30

PROSESSIT JA RAKENTEET-TUNNUSLUVUT

Erityisen tuen opiskelijoiden määrä* 697 700 -- -- --

Majoitetut opiskelijat* 339 350 -- -- --

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY-MITTARIT

Henkilöstön sairauspoissaolot (ope/muut) -- 8,0/12,0 8,0/12,0 8,0/12,0

Opettajien kelpoisuusmittari 90 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Henkilöstön palaute (1-5): Kehitämme yhdessä toimintaamme 3,41 3,50 3,60 3,60 3,70

UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY-TUNNUSLUVUT

Koulutuspäiviä/henkilö/vuosi (ope/muut) -- 5/3 5/3 5/3

Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoihin -- 7,0 % 8,0 % 10,0 %

Työtapaturmien määrä/kalenteripäivät -- 0/0 0/0 0/0






