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Lukijalle 
  
Talousarvio ja -suunnitelma ovat yhtymävaltuuston tärkeimpiä toiminnan ja talouden 
ohjausvälineitä. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää:  

1. Asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet.   
2. Budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihank-

keille.   
3. Osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.   

  
Talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa toimivat toiminnan ohjauksen väli-
neinä. Kuntayhtymän kokonaistalouden näkökulmasta ohjausvälineinä toimivat ta-
lousarvion tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa.   
  
Talousarviossa on noudatettu JHS 199 Kuntien ja kuntayhtyminen talousarvio ja 
-taloussuunnittelusuositusta. Kuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousar-
viota.  
  
Talousarvio on tehty Opetus- ja koulutuspalveluiden, Yritys- ja elinvoimapalveluiden 
ja Yhteisten palveluiden tulosalueista. Jokaisesta tulosalueesta on laadittu kooste 
tulosalueella annettavasta koulutuksesta ja päätehtävästä, toiminnan painopiste-
alueista ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2021 sekä toimintaympäristön kes-
keisistä muutoksista 2021-2023.  
  
Talousarvioon on laadittu Keuda-tasoinen mittaristo/tuloskortti koskien onnistumi-
sen mittareita/mittaritietoja, johon tavoitteet määritellään pääsääntöisesti kampuksit-
tain.   
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1. Talousarvion yleisperustelut 

 
Suomen kolme vuotta jatkunut myönteinen talouskehitys muuttui keväällä alkaneen ko-
ronaviruspandemian vuoksi. Suomen Pankin arvion mukaan BKT supistuu vuonna 2020 
4,7 prosenttia. Vuosina 2021 ja 2022 BKT:n arvioidaan kasvavan 2–3 prosentin vauhtia. 
Vaikka taantuma näyttää jäävän pelättyä pienemmäksi, on se silti syvä ja toipuminen on 
hidasta. Työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti ja viennin näkymiä synkistää maailmanlaa-
juinen taantuma. Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus pysyy suurena niin maa-
ilmantaloudessa kuin kotimaassakin. Riski ennakoitua heikommasta kehityksestä on edel-
leen suuri, etenkin jos viruksen leviämisen estämisessä ei onnistuta. Epävarmuus hidastaa 
Suomen ja koko maailmantalouden elpymistä vielä pitkään (Suomen Pankin talouden vä-
liennuste, syyskuu 2020). Erityisesti kuntatalouden kehitysnäkymät näyttävät huolestutta-
van vaikeilta myös lähivuosina. Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastu-
van 2,4 prosenttiin vuonna 2021, kun koronapandemian hoitoon vaadittavat lisäpanostuk-
set poistuvat, mutta nousevan vuosina 2022–2024 keskimäärin yli 3 prosenttia vuodessa. 
Samanaikaisesti kuntatalouden tulot kasvavat selvästi menoja hitaammin (Valtionvarainmi-
nisteriön Kuntatalousohjelma vuosille 2021–2024). 
 

Globalisaatio, ilmastonmuutos, tieteen, teknologian ja talouden kehitys, työn murros, väes-
törakenteen muutokset sekä eriarvoistumiskehitys muuttavat yhteiskuntaa ja vaikuttavat 
myös siten ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin ja toimintaan. Nämä yhdistettynä julkisen 
talouden tasapainotavoitteeseen asettavat myös ammatilliselle koulutukselle ja Keudan 
toiminnalle reunaehdot. 
 

Uusi ammatillinen koulutus  
Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018 alusta, joten talousarviovuosi 
on uudistuksen neljäs täytäntöönpanovuosi. Reformissa uudistui lähes koko ammatillisen 
koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä. Uudis-
tuksen ydinasioita ovat yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys, työelämän ja yksilöiden 
tarpeisiin vastaava osaaminen sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Keudassa on mo-
nessa asiassa päästy erittäin hyvin ja tuloksellisesti eteenpäin. Paljon on kuitenkin vielä 
tehtävää, jotta esimerkiksi opiskelijoiden yksilölliset polut toteutuisivat aidosti ja kaikki tut-
kinnot kattaen.  
 
Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat osaamisperusteisia ja niiden laajuus määritellään osaa-
mispisteinä. Tällä hetkellä ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja eri-
koisammattitutkintoja 56. Yhteensä ammatillisia tutkintoja on 164 (aiemmin 351). 
Keudan järjestämislupa on erittäin kattava ja meillä on lupa järjestää 82 eri tutkintoa. Aktii-
visesti toteutamme tutkintoja seuraavasti: perustutkintoja 28, ammattitutkintoja 21 ja eri-
koisammattitutkintoja 17. 
 
Ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin vuoden 2018 alusta yhteen näyttöperusteiseen ja 
osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Kes-
keisessä roolissa on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittä-
missuunnitelma (HOKS).  Siinä suunnitellaan opiskelijan yksilöllinen opintopolku ja siihen 
tarvittavat tukitoimet. HOKS päivittyy koko opintojen ajan ja uraohjauksella varmistetaan 
opintojen osuvuutta ja vaikuttavuutta.  
 
Työpaikkojen roolia keskeisenä oppimisympäristönä kaikessa ammatillisessa koulutukses-
sa vahvistetaan. Työpaikalla järjestettävää koulutusta toteutetaan tarpeen mukaan jousta-
vasti koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Vuo-
desta 2018 lukien oppisopimuskoulutuksen rahoitus on ollut yhtäläinen verrattuna muihin 
koulutusmuotoihin.  
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Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. 
Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääsääntöisesti perusope-
tuksen päättäville ja muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville. 
 

Vuodesta 2018 lukien koulutuksen järjestäjän kaikkea ammatillista koulutusta on säädelty 
yhdellä järjestämisluvalla. Sen puitteissa koulutuksen järjestäjät voivat aiempaa vapaam-
min päättää koulutustarjontansa kohdentamisesta sekä siitä, millä tavoin ja missä oppimis-
ympäristöissä koulutusta järjestetään. Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä muodostuu koulutuk-
sen järjestämisluvista ja vuosittaisista seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen perustana 
olevista suoritepäätöksistä. Järjestämisluvassa määritellään perusrahoituksen opiskelija-
vuosien vähimmäismäärä, jolla turvataan toiminnan ennakoitavuutta.  
 

Ammatilliseen koulutukseen kohdennettava valtionrahoitus on ollut vuodesta 2018 lähtien 
talousarvioperusteinen. Kunnilla on edelleen omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen 
rahoituksessa, mutta kuntien rahoitusvastuuta ei enää jaotella ammatillisen perus- ja lisä-
koulutuksen välillä. Kuntien rahoitusosuus määrittyy suhteellisena osuutena talousarvioon 
otettavasta valtion määrärahasta laissa säädetyn kertoimen avulla (1,3461), kuitenkin siten, 
että kuntien rahoitusosuus ei ylitä vuoden 2017 tasoa. 
 

Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus jakaantuu laskennalliseen perus-, suoritus- ja 
vaikuttavuusrahoitukseen sekä hakemusten perusteella maksettavaan strategia 
rahoitukseen. Rahoituksen piti muuttua vuoteen 2022 mennessä siten, että perusrahoituk-
sen osuus olisi ollut 50 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 35 prosenttia ja vaikuttavuus-
rahoituksen osuus 15 prosenttia laskennallisesta rahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen 
rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä ollaan kuitenkin muuttamassa siten, että perusrahoituk-
sen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. 
Perusrahoituksen osuus on siis jatkossakin 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 
prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia. Rahoituksen jakoprosenttien 
jäädyttämistä perustellaan rahoituksen ennakoitavuuden parantumisella ja sillä, että malli 
huomioi oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ja turvaa osaltaan myös aikuisväestön 
mahdollisuudet kouluttautumiseen. Keudan kannalta rahoitusprosenttien jäädyttäminen ei 
ole pelkästään myönteinen asia, vaan laskennallisesti kuntayhtymä menettää noin 
0,5 milj. €. Tämä johtuu siitä, että olemme onnistuneet olemaan hieman tuottavampia kuin 
muut keskimäärin eli Keudan opiskelijat valmistuvat, suorittavat osaamispisteitä ja työllisty-
vät tai jatkavat jatko-opintoihin keskimääräistä paremmin.  
 

Perusrahoitusta maksetaan opiskelijavuosien perusteella, suoritusrahoitusta tutkintojen ja 
tutkinnon osien osaamispisteiden perusteella sekä vaikuttavuusrahoitusta työllistymisen, 
korkeakouluihin jatko-opintoihin siirtymisen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen perus-
teella. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä painopiste on siirtynyt suorituksia 
ja koulutuksen vaikuttavuutta painottavaksi opiskeluun käytetyn ajan laskemisen sijasta.  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa talousarvioesityksessään 2021 ammatilliselle koulu-
tukselle seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet: 
 

• ammatillisella koulutuksella turvataan osaavan työvoiman saatavuutta, tuetaan työ- 
ja elinkeinoelämän uudistamista, edistetään työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä paranne-
taan kansainvälistä kilpailukykyä  

• ammatillinen koulutus tuottaa yksilöille ammattiosaamista ja geneerisiä taitoja työ-
elämään tai jatko-opintoihin siirtymiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi työuran eri 
vaiheissa koulutuksen palvelujärjestelmä toimii asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. 

• ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen palvelujärjestelmillä turvataan amma-
tillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittaminen kaikille perusopetuksen päät-
täville 
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Oppivelvollisuus laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti ulottumaan ammatilliseen koulu-
tukseen ja lukiokoulutukseen. Lakia sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2021 keväällä 
perusopetuksen päättäviin. Opiskelijat ovat oppivelvollisuuden piirissä 18 vuoden ikään 
saakka. Koulutuksen maksuttomuus ulotetaan koskemaan sen vuoden loppuun saakka, jol-
loin opiskelija täyttää 20 vuotta. 
 
Ammatillinen koulutus tuottaa alati muuttuville työmarkkinoille osaavaa työvoimaa nopeasti 
ja oikea-aikaisesti ennakoiden osaamisvaatimusten muutoksia ja vastaten samalla myös 
kasvavaan jatkuvan oppimisen tarpeeseen. Ammatillisen koulutuksen palvelujärjestelmä 
vastaa dynaamisesti ja tehokkaasti kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Ammatillisen koulu-
tuksen tehtävänä on myös turvata yksilöiden ja alueiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
koulutuspalvelujen saatavuudessa. Jotta edellä olevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ta-
voitteet saavutetaan, asetetaan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteeksi mm. seuraavat:  
 

• ammatillisen koulutuksen saatavuus turvataan koko maassa. Koulutuksen järjestäjät 
huolehtivat ensisijaisesti oman toiminta-alueensa väestön osaamistarpeista turvaten 
erityisesti perusasteen päättävien ja muiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien koulu-
tuspalvelut sekä tarjoten riittävästi jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia alueen työikäi-
selle väestölle. Ammatillisella koulutuksella tuetaan koronaepidemian seurauksena työt-
tömiksi jääneiden osaamisen kehittämistä nopean uudelleentyöllistymisen mahdollista-
miseksi.  

• lähihoitajakoulutusta lisätään määräaikaisesti, jotta henkilöstön saatavuus voidaan tur-
vata iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa henkilöstömitoituksesta säädetyn mukaisesti.  

• opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaa-
jien palkkaamiseen kohdennetaan lisäresursseja hallitusohjelman mukaisesti. Koulu-
tuksen järjestäjät voivat käyttää lisärahoitusta uusien opettajien ja ohjaajien palkkaami-
sen ohella myös tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tuki-
henkilöstön palkkaamiseen.  

• koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laatu- ja ta-
sa-arvo-ohjelman mukaisesti.  

• rahoitusjärjestelmän ohjausmekanismeilla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä tavoit-
teiden mukaiseen ja tulokselliseen toimintaan. Perusrahoituksen osuutena säilytetään 
70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuutena 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen 
osuutena 10 prosenttia laskennallisesta rahoituksesta.  

• ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta vahvistetaan kehittämällä jatkuvasti 
tutkintorakennetta ja tutkintoja yhteistyössä ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja si-
dosryhmien kanssa.  

• työpaikkojen roolia keskeisenä oppimisympäristönä kaikessa ammatillisessa koulutuk-
sessa vahvistetaan. Työpaikalla järjestettävää koulutusta toteutetaan tarpeen mukaan 
joustavasti koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuk-
sena.  

• ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön yksilöllisten opinto-
polkujen toteuttamista tukevia pedagogisia toimintamalleja ja ohjauspalvelujen malleja 
sekä niitä tukevia digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat toiminnan vaikuttavuutta.   

• ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja pääsyä tehostetaan jatkuvan haun väylää 
ja digitaalisia palveluita kehittämällä. Yhteishaun avulla turvataan perusopetuksen päät-
tävän ikäluokan välitön sijoittuminen jatko-opintoihin.  

• ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät aktiivisesti järjestäjärakennetta sekä 
keskinäistä yhteistyötä ja työnjakoa toiminta-alueillaan. 
 

Uuden ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja koulutukseen käytettävissä olevat määrärahat 
ovat niitä realiteetteja, joiden ehdoilla tulevien vuosien toimintaa myös Keudassa rakenne-
taan. 
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Ammatillinen koulutus valtion talousarviossa 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä on enintään 181 700 
opiskelijavuotta (vuonna 2020 182 000), mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulu-
tukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 100 opiske-
lijavuotta (vuonna 2020 8 800). Ammatillisen koulutuksen uusia tutkinto-opiskelijoita arvioi-
daan olevan 86 000, josta oppisopimuskoulutuksen osuus 10 000. Ammatti- ja erikoisam-
mattitutkinto-opiskelijoita arvioidaan olevan 40 000, joista oppisopimusopiskelijoita 18 000.  

 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on 151, joista kuntayhtymiä on 33, kuntia 9 ja yksityisiä 
koulutuksen järjestäjiä 108.  
 
Ammatillisen koulutuksen määräraha valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä on 
1 853 milj. €. Tästä kuntien osuus on 1001,9 milj. € (54,5 %) ja valtion osuus 851,1 milj. € 
(45,5 %). Vuonna 2021 määrärahasta perusrahoitukseen käytetään 1 262,8 milj. €, suori-
tusrahoitukseen 383,7 milj. €, vaikuttavuusrahoitukseen 191,8 milj. € ja strategiarahoituk-
seen 15,0 milj. €.   

 
Valtion budjettiehdotukseen sisältyy edelleen varaus ns. kertaluonteisiin tulevaisuusinves-
tointeihin eli ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Tähän on va-
rattu yhteensä 150 milj. € vuoteen 2022 asti. Tästä 80 milj. € kohdennetaan vuodelle 2021. 
Keuda on hakenut ja myös saanut näitä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen tarkoitettuja 
määrärahoja 700 000 € (vuonna 2019) ja 2,47 milj. € (vuonna 2020) eli yhteensä 3,1 milj. €. 
Näillä rahoilla on tähän mennessä palkattu yhteensä 19 opetushenkilöstöön kuuluvaa. Ra-
hoitus on määräaikaista, mutta koska se on tarkoitettu henkilöstön palkkaamiseen, tulisi 
rahoitus saada pysyväksi ja osaksi ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta. 

 
Oppivelvollisuuden laajentamisen aiheuttamia kustannuksia kompensoidaan 22 milj. €. Jat-
kuvaan oppimiseen panostetaan 40 milj. €. Rahoitus kohdennetaan erityisesti työikäisen 
väestön osaamisen kehittämiseen, heikkojen perustaitojen omaavien osaamisen vahvista-
miseen sekä ikääntyneiden työllistymisen helpottamiseen. Määrärahan nosto on alimitoitet-
tu tarpeeseen nähden. 

 
Oppivelvollisuusuudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 
vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon).  
Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toi-
sen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudis-
tuksen jälkeen maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyisi maksuttomana. Oikeus 
maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opis-
kelija täyttää 20 vuotta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 alkaen ikäluokka kerral-
laan. Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä 
nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot 
syksyllä 2021. 

 
Oppivelvollisuuden laajentamiseen, sekä toisen asteen maksuttomuuteen varataan 22 mil-
joonaa euroa vuonna 2021, 65 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 107 miljoonaa euroa vuon-
na 2023. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella 
asteella varataan 10 miljoonaa euroa vuonna 2021, 20 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 
29 miljoonaa euroa vuonna 2023. 
 

Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus osata -kehittämisohjelma 
varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan 
ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelman yhteistyössä Opetushallituksen 
kanssa vuosina 2020–2022. Kolmen vuoden aikana ammatillista koulutusta kehitetään yh-
teensä yli 270 miljoonalla eurolla. Lisäksi strategiarahoitusta suunnataan tukemaan kehit-
tämisohjelman tavoitteita. 
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Keudan vuoden 2021 talousarvion teemat ja painopisteet 
Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmassa 
keskeistä on Keudan uuden strategian käytäntöön vienti, henkilöstön osaamisen varmista-
minen, yhteisöllisyyden aikaansaaminen ja Keuda-brändin vahvistaminen. Yhteisenä nimit-
täjänä on luonnollisesti ydintehtävän eli ammatillisen koulutuksen laadukas toteutus ja sitä 
tukevan opetuksen tarjonnan ja toteutuksen suunnittelu. 
 
Keudan strategia vuosille 2020-2024 tuli voimaan 1.1.2020 ja se on tarkemmin esitelty lu-
vussa 2.   
  

Teemoina ja painopisteinä ovat mm:  

• Uuden strategian määrätietoinen toteuttaminen ja arvojen mukaisen toiminnan juur-
ruttaminen  

• ”Kohti huippulaatua - Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030” käyt-
töönotto ja sen mukainen toiminta  

• Toiminnan kehittäminen ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantavan 
Oikeus osata -kehittämisohjelman (2020-2022) avulla. Siihen sisältyy seuraavat laa-
jat toimenpidekokonaisuudet:  

• oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen 

• hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 

• toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki 

• kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin 

• Strategiarahoituksen haku myös vuonna 2021 ja saatujen rahoitusten hyödyntämi-
nen toiminnan kehittämisessä  

• Organisaation eri osien toimivuuden tarkastelu ja tarvittaessa muuttaminen palve-
lemaan uuden ammatillisen koulutuksen mukaista toimintaa 

• Opetuksen tarjonnan ja toteutuksen suunnittelu siten, että uuden ammatillisen kou-
lutuksen reunaehdot toteutuvat   

• osaamisperusteisuus 

• joustavat polut 

• eri oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen 

• työelämälähtöisyys 

• Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen siten, että Keuda tulee edelleen ns. omil-
laan toimeen 

• Keudan suhteellisen toiminta- ja rahoitusaseman säilyttäminen  

• volyymin ylläpitäminen ja hallittu kasvattaminen 

• suoritustehokkuus, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat ja niiden perusteella 
kertyvät osaamispisteet  

• laadusta ja vaikuttavuudesta huolehtiminen, työllistyminen, jatko-opinnot, pa-
lautteet 

 
Keuda saa hankerahoitusta usealta eri taholta (mm. Opetushallitus, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, Aluehallintovirasto, EU-rakennerahastot). Hanketoiminnalla tuetaan mm. seuraa-
vien aihealueiden kehittämistä: HOKS-prosessi, koulutussopimus- ja oppisopimusprosessi, 
henkilöstön osaaminen, tiedolla johtaminen sekä laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus. 
 
Keuda koordinoi useita hankkeita, joissa tavoitteena on tukea Parasta-
kehittämiskokonaisuuden tuotosten käyttöönottoa ja koulutuksen järjestämisen laadun ke-
hittämistä. Hankkeet nivoutuvat hyvin OKM:n ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-
ohjelmaan (Oikeus osata). Keudan kansainvälisen liikkuvuuden hankkeet muodostavat 
myös merkittävän kokonaisuuden. Näiden lisäksi suurin yksittäinen hanke on Keudan 
koordinoima Transit -Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään, jonka tavoitteena 
on opintojen jatkuminen vankilasta vapautumisen jälkeen ja työllistyminen sekä integroitu-
minen yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. 
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Keudan opiskelijavuositavoite 
Keudan ammatillisen koulutuksen kokonaistarjonta takaa alueemme kaikille peruskoulusta 
valmistuneille tai ilman toisen asteen ammatillista tutkintoa oleville nuorille ja aikuisille kou-
lutuspaikan. Keudan strategisena linjauksena myös on, että otamme opiskelijoita koko ajan 
ns. jatkuvan haun kautta ja että keneltäkään ei jää opiskelupaikka saamatta, jos vaan opis-
kelun edellytykset täyttyvät. Keudan kokonaistarjonta on rakennettu siten, että sillä pysty-
tään vastaamaan alueen elinkeinoelämän työvoiman määrä- ja osaamistarpeeseen.  
 
Vuoden 2021 talousarviossa opiskelijavuositavoitteeksi on asetettu 6 550, josta omaa kou-
lutusta on 6 300 ja laajennetun oppisopimuskoulutuksen osuus on 250.  
 
Keudan järjestämislupa ja tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 
Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätetään mm. tutkinnoista, joita koulutuksen 
järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta, opetus- ja tutkin-
tokielestä, ensisijaisesta toiminta-alueesta sekä opiskelijavuosien vähimmäismäärästä. 
Keudan ensisijaiseksi toiminta-alueeksi on määritelty Uusimaa ja opetuskieleksi suomi. 
Opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 5 059. Järjestämisluvassa Keudalle on myönnetty 
oikeus järjestää tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena. Lisäksi Keudalla on 
laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä vankilaopetuksen tehtävä.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee koulutuksen järjestäjille ehdotuksen tavoitteellisesta 
opiskelijavuosimäärästä marraskuun aikana. Lopullinen rahoituspäätös tehdään vasta jou-
lukuussa. Tästä syystä vuoden 2021 talousarvioon liittyy paljon epävarmuutta, erityisesti 
perusrahoituksen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön Keudalle päättämä vuoden 2020 
tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 5 800 ja painotettuna 5 980 opiskelijavuotta. Ta-
lousarvion 2021 tuloarvio perustuu tälle oletukselle.  
 
Keudan talous 
Ammatilliseen koulutukseen kohdistui erittäin isot säästöt vuosina 2016–2017. Keudankin 
saamaa rahoitusta leikattiin kahdessa vuodessa n. 9,0 milj. € eli lähes 15 % kuntayhtymän 
liikevaihdosta. Kuntayhtymän toimintaa sopeutettiin alempaan tuloraamiin ja taloudellinen 
tulos onnistuttiin pitämään ylijäämäisenä perussopimuksen mukaisesti.  
 
Nyt tuo rahoitusvaje on hiljalleen täyttymässä ensin Antti Rinteen ja nyttemmin Sanna Ma-
rinin hallitusten päätöksillä. Ongelmana on se, että rahoituksesta on tullut erittäin sirpaleista 
perustuen erinäisiin hankehakuihin ja toisaalta rahoitus perustuu määräaikaiseen lisärahoi-
tukseen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Rahoitus ei siis ole lisääntynyt pysyväis-
luonteisesti.  
 

Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä ja vakaa. Talouden tasa-
painottamisessa ja hallinnassa on onnistuttu ja vuosien 2018-2019 tulos oli reilusti ylijää-
mäinen ja niin tulee olemaan myös vuoden 2020 tulos.  
Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tulos on niukasti plussalla eli se on 3 073 €. Tä-
mänhetkisen arvion mukaan myös suunnitelmavuosien osalta tilikauden tulos tulee ole-
maan ylijäämäinen. Talouden arviointi on kuitenkin aiempaa epävarmempaa uuden rahoi-
tusjärjestelmän ja rahoituksen sirpaleisuuden vuoksi.  
 
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä ei laskuta jäsenkuntiaan eikä myöskään peri 
maksuosuuksia vaan tarvittaessa taloutta tasapainotetaan muilla keinoin. 
 
Keudan organisaatio  
Strategiatyön ja sitä edeltäneen sidosryhmäanalyysin perusteella vahvistui näkemys, että 
oli tarve vahvistaa lähijohtamista, osallistavaa johtamista sekä yhteisön ja asiantuntijuuden 
johtamista. Lähijohtamisen tarve nousi myös esiin henkilöstölle tehdyissä erilaisissa työil-
mapiiri-/palautekyselyissä.  Uuden ammatillisen koulutuksen mukainen toiminta myös edel-
lyttää, että organisaatiokulttuurin tulisi nykyistä selvemmin tukea pedagogista toimintakult-
tuuria. Keskeinen muutos tehtiin opetus- ja koulutuspalvelujen osalta, kun siirryttiin toimi-
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alakohtaisesta johtamisesta enemmän paikallisen asiantuntijatiimien johtamisen suuntaan. 
Uudessa organisaatiossa kuntayhtymän eri toimipisteet koottiin neljäksi kampukseksi. 
Kampusta johtaa koulutusjohtaja.  
 
Yhtymähallitus päätti joulukuun 2019 kokouksessaan Keudan uudesta organisaatiosta ja 
se tuli voimaan 1.2.2020. Organisaatiossa on kolme tulosaluetta: Opetus- ja koulutuspalve-
lut, Yritys- ja elinvoimapalvelut ja Yhteiset palvelut.  
Organisaation toimivuutta tarkastellaan edelleen vuoden 2021 aikana erityisesti asiakkai-
den (opiskelija, työelämä) palvelukaariajattelun pohjalta. Yhteisenä tavoitteena on parantaa 
asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelä-
mälle.  
 
Keudan 100 %:sti omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Se 
vastaa mm. ei-tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta, ei-tutkintoon sisältyvistä kortti-
koulutuksista sekä opetuksesta erillään olevasta sekä ilman opiskelijoita tapahtuvasta pal-
velutoiminnasta. Osakeyhtiön hallitus päätti elokuussa nimittää Oy:lle osa-aikaisen toimi-
tusjohtajan. Osakeyhtiöllä ei ole muuta omaa henkilökuntaa vaan hallinto-, koulutus- ja 
muut palvelut ostetaan pääsääntöisesti kuntayhtymältä. Osakeyhtiön ja kuntayhtymän välil-
le on solmittu palvelusopimus, jossa on sovittu mm. palvelun hinnoitteluperiaatteista.  
 
Vuoden 2021 tavoitteena on hallitusti ja kannattavasti kasvattaa Oy:n liikevaihtoa nykyises-
tä siten, että Oy:ssä voisi olla myös muuta palkattua henkilöstöä tai että toimitusjohtajan 
työpanosta voitaisiin lisätä. 
 
.  
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Keudan hallinto 
 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. 
 
Alla olevassa organisaatiokaaviossa on esitetty kuntayhtymän toimielimet sekä jako tulos-
alueisiin, lisäksi kuvassa on kuntayhtymän 100 % omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy. 
Tulosalueita ovat Opetus- ja koulutuspalvelut, Yritys- ja elinvoimapalvelut ja Yhteiset Palve-
lut. Edellä mainituille tulosalueille yhtymävaltuusto on asettanut sitovan tulostavoitteen.  
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Keudan toimintaympäristö  
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoi-
men järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 21. 
Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta tullaan säätämään erillisellä lailla. Aluei-
den päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta 
ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Tarkoitus on, että sote-uudistusta koskevasta laista 
päätettäisiin eduskunnassa keväällä 2021 ja että sote-maakunnat (hyvinvointialueet) aloit-
tavat varsinaisen toimintansa 1.1.2023.  
 
Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun mukaisesti Keudan omistajakunnat kuuluvat Keski-
Uusimaan sote-maakuntaan (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), Itä-
Uusimaan sote-maakuntaan (Sipoo) ja Vantaa-Keravan sote-maakuntaan (Kerava). 
 
Keudan näkökulmasta on merkittävää, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
esitetään siirrettäväksi sote-maakuntien tehtäväksi. Laissa säädettäisiin opiskeluhuollon 
palvelujen tuottamisesta lähipalveluina. 
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Keudan laadunhallintajärjestelmä 
Keuda noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta ja am-
matillisen koulutuksen laatustrategiaa. Kuntayhtymän laatutyötä koordinoi arviointijohtaja 
yhdessä ylimmän johdon kanssa. Laatu- ja kehittämistyötä johtavat kuntayhtymän tulosalu-
eiden johtoryhmät ja kampusten johtotiimit. 
 
Laadunhallinnan tarkoituksena on, että Keudan johtamistoiminnalla vaikutetaan laadun 
syntymiseen tehokkaasti. Keudan johdolla ja esimiehillä on oman tehtävänsä mukainen 
vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Koko henkilöstön tulisi kuitenkin johtaa 
omaa työtään eli ottaa työssään ja toiminnassaan huomioon laadunhallinnan kaikki vaiheet 
(suunnittele – toteuta – arvioi – paranna). Tavoitteena on, että Keudassa kukin tietää tehtä-
vänsä ja on oman työnsä sekä sen tulosten laatupäällikkö. Keudan asiakkaat, kumppanit ja 
sidosryhmät osallistuvat omalta osaltaan toiminnan kehittämiseen ja laadunhallintaan. 

 

 

 
Keudan strategian ja asiakaslupausten toteuttamiseksi Keudan tulosalueet laativat toimin-
nan tavoitteet ja määrittävät tarvittavat resurssit. Toiminnan tuloksille on asetettu yhteiset 
mittarit ja tavoitetasot. Strategian toteuttaminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden, kump-
paneiden ja sidosryhmien kanssa sekä avointa muilta oppimista. 
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Talouden tietovarastoraportointi mahdollistaa ajantasaisen talouden seurannan. Toiminnan 
ajantasaista raportointia opintohallintojärjestelmästä ja CRM-järjestelmästä kehitetään 
edelleen vastaamaan toiminnan ajantasaisen seurannan ja neljännesvuosiraportoinnin tar-
peisiin (Keuda DW ja PowerBI). Lisäksi Keudan vuosittaiset itsearvioinnit ja vertaisarvioin-
nit, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteet sekä tiimien onnistumiskeskustelut ja hen-
kilöstön kehityskeskustelut tuottavat keskeistä tietoa toiminnasta ja sen tuloksista. Keuda 
osallistuu myös kansallisiin arviointeihin. Johto ja esimiehet käsittelevät kaikki arviointitiedot 
ja toiminnan tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2021 kehitetään edelleen 
tiedonhallintaa ja tiedolla johtamista. Tavoitteena on selkeyttää ja systematisoida toiminta-
tapoja kerätä, käsitellä ja hyödyntää ennakointi-, seuranta- ja tulostietoa. 

 

 
 
 
Keudan tulosalueet, vastuualueet ja tiimit laativat käsitellyn seuranta-, arviointi- ja tulostie-
don pohjalta toiminnan kehittämissuunnitelmat, jotka toteutetaan sovitussa aikataulussa. 
Kehittämistoimintaa tuetaan myös erilaisten kehittämishankkeiden avulla. 
 
Keudan mittaristo on laadittu asiakaslupausten onnistumisen mittaamiseksi. Kampusten 
koulutustoiminnan sekä opiskelija-asiakkaiden ja työelämäasiakkuuksien hoitamisen onnis-
tuminen on kaikkien keudalaisten tehtävä yli tulosaluerajojen. Tavoitteiden asettamista teh-
dään tästä näkökulmasta kokonaisvaltaisesti. 



 12 

 

2.  Keudan strategia 2020-2024 

 
Keudan yhtymästrategia vuosille 2020–2024 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa marraskuus-
sa 2019 ja se tuli voimaan 1.1.2020.  Sen keskeisenä elementtinä ovat vision ja toiminta-
ajatuksen lisäksi kolme asiakaslupausta: olemme innostava opiskelupaikka, haluttu työ-
paikka ja ketterä kumppani.  Strategiassa on määritetty myös tapa toimia eli käytännön te-
kemisessä olemme tehokkaita & taloudellisia, toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti, olemme saavutettavia ja paikallisia sekä toimintamme on di-
gitaalisesti vaikuttavaa. Toiminnan keskiössä ovat edelleen opiskelijat, työelämä ja henki-

löstö. 

 
Alla olevassa kuvassa on esitetty Keudan strategia vuosille 2020-2024. 
 

 
 

Strategian perusteella kuntayhtymän johtoryhmä on määritellyt kolme Keuda-tasoista kehit-
tämisohjelmaa:  
 

• Henkilöstön osaamisen varmistaminen 

• Yhteisöllisyyden aikaansaaminen 

• Brändin uudistaminen 
 
Kehittämisohjelmat on viety Keudan onnistumiskeskustelupohjaan ja näiden alle eri tiimit 
kirjaavat oman työnsä näkökulmasta kehittämistoimet. Jokainen tiimi käy onnistumiskes-
kusteluissa läpi, mitä käytännön tekemistä tavoitteen edistäminen ja siihen pääseminen 
tiimiltä edellyttää. Kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti, vähin-
tään neljännesvuosittain käytävissä onnistumiskeskusteluissa. 
 
Onnistumiskeskustelujen lisäksi strategiaa on viety arkeen koko Keudan henkilöstöä kos-
kevan tiimivalmennuksen avulla. Tiimivalmennuksen toteuttajana on Hälsa Oy.   
Strategiakokonaisuudesta on tehty myös esittelyvideo sekä sähköinen esitys (Thinglink), 
jossa on hyödynnetty Orchidea-työkalulla kerätyt henkilöstön näkemykset uudesta strategi-
asta. 
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Alla olevassa kuvassa on esitetty toiminnan kehittämisohjelmien kytkeytyminen strategiaan 
ja siinä on esimerkinomaisesti esitetty toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla ko. kehittämisoh-
jelmaa edistetään. Keskeisenä ajatuksena on, että toiminnan kehittämisellä ja arjen teoilla 
saavutamme asiakaslupauksemme. Tavoitteena on, että jokainen keudalainen ymmärtää 
ja toteuttaa strategiaa arjessa. 
 
Strategiaa ja sen tavoitteita on viety ja tullaan viemään käytäntöön myös opetus- ja kulttuu-

riministeriön myöntämän strategiarahoituksen avulla. 

 

 
 

 

  



 14 

 
Strategiarahoitus toiminnan kehittämisessä   
Keudan strategian tavoitteita viedään osaltaan käytäntöön myös opetus- ja kulttuuriministe-
riön myöntämän strategiarahoituksen avulla. Vuodelle 2019 strategiarahoitusta myönnettiin 
541 000 €. Kevään 2020 kehittämistoimia ei Korona-tilanteen vuoksi saatu toteutettua 
suunnitellusti, joten opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi rahoituksen käyttöaikaa 30.6.2021 
asti. Tällä strategiarahoituksella varmistetaan ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin 
liittyvää osaamista (HOKS-prosessi sekä oppisopimus- ja koulutussopimuspalveluproses-
sit). Rahoituksella kehitetään toimintaprosesseja ja niihin liittyvää osaamista.  
 
Vuodelle 2020 strategiarahoitusta on myönnetty 390 000 €. Rahoituksen käyttöaika on 
31.12.2021 asti. Kehittämiskohteina ovat opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen, 
oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieto-osaamisen parantaminen.  
 
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen liittyvinä tavoitteina ovat asiantuntijatiimien 
toiminnan, HOKS-toiminnan sekä oppimisen tuen järjestelyjen kehittäminen. Lisäksi tavoit-
teena on opiskelijan toimijuuden vahvistaminen oman opiskelu- ja urapolun suunnittelussa.  
 
Toimenpiteitä ovat mm. 

- järjestetään tiimivalmennus kaikille tiimeille ja esimiesvalmennus esimiehille 

- järjestetään pedatori-valmennus opetus- ja ohjaushenkilöstölle 

- rakennetaan opettajien osaamispassi Workseed-järjestelmään  

- rakennetaan Keudaattori-toiminnan kokonaisuus ja käynnistetään se kaikissa toimi-

pisteissä 

- laaditaan uraohjauksen yhteistyö- ja toimintamalli 

- otetaan osaamispassit käyttöön kaikissa tutkinnoissa ja kehitetään niitä edelleen  

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on digitaalisen Keudan sekä fyysisten oppi-
misympäristöjen jatkokehittäminen yhdessä työelämän kanssa niin, että ne tukevat yksilöl-
listen opintopolkujen toteutumista sekä oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi tavoitteena 
on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri oppimisympä-
ristöjä. Toimenpiteitä ovat mm. 

- luodaan kampuskohtaiset digitoimintasuunnitelmat ja nimetään kampuksille digitii-
mit sekä digitukihenkilöt 

- toteutetaan verkkopedagogiikan työpajasarja henkilöstön digikyvykkyyden ja verk-
kopedagogisten valmiuksien vahvistamiseksi 

- otetaan digialusta (Workseed) käyttöön yksilöllisten opintopolkujen ja työelämässä 
oppimisen ohjaukseen 

 
Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamisen tavoitteita ovat tietovarastojen yh-
teentoimivuuden jatkokehittäminen, tietojen luotettavuuden ja tiedonsiirron kyvykkyyden 
parantaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen tiedon tuottamiseen. Toimenpitei-
tä ovat mm. 

- rakennetaan opiskelijatietojen siirron tietomääritykset, työnkulut ja tekninen toteutus 
- tarkistetaan ja korjataan järjestelmissä olevat asiakastiedot niin, että ne siirtyvät su-

juvasti kansallisiin palveluihin 
- perehdytetään henkilöstö tietojen tuottamiseen ja hyödyntämiseen 
- rakennetaan käyttäjien henkilökohtainen raporttinäkymä 
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3. Talousarvion yhteenveto 

 

Vuoden 2021 talousarvio laaditaan aikaisemman keudalaisen linjan mukaisesti. Tavoittee-
na on budjetin tasapaino, jolloin tuloilla katetaan menot ja poistot. Uusi ammatillisen koulu-
tuksen rahoitusmalli on ollut voimassa vuoden 2018 alusta alkaen ja sen laskentaperusteet 
alkavat jo selkiytyä ja ennakointi on varmemmalla pohjalla, vaikka lopulliset opetus- ja kult-
tuuriministeriön määrärahapäätökset tulevat valitettavan myöhään joulukuun alkupuolella. 
Uusi laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta piti tulla täysimääräisenä sovellettavaksi 
1.1.2022 siirtymäsäännösten kautta. Nykyisen hallituksen päätöksellä rahoituslaki toden-
näköisesti kuitenkin jäädytetään vuoden 2020 tasolle. Rahoitusmallissa rahoituksen perus-
teena otettaville suoritteille ei aseteta kiinteää hintaa, vaan järjestäjälle myönnettävä rahoi-
tus vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen 
järjestäjien suoritteista.  
 
Talousarvion mukainen kokonaisrahoitus jaetaan perus-, suoritus-, vaikuttavuus- ja strate-
giarahoitusosuuksiin. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyvät laskennallisin perus-
tein. Perusrahoituksen painottamattoman opiskelijavuosimäärän opetus- ja kulttuuriministe-
riö päättää vuosittain. Strategiarahoituksen osuus on korkeintaan 4 % kokonaisrahoitus-
osuudesta ja myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä hakemusten perus-
teella. Valtiovarainministeriön budjettiesityksen 2021 mukaan strategiarahoitus on vuonna 
2021 15 milj. € (0,78 %), josta suhteellisuusperiaatteella ennakoituna Keudan osuus on va-
jaa 0,5 milj. €. Lisäksi strategiarahaa on vielä käyttämättä edellisiltä vuosilta yli 200 000 €. 
Vuonna 2020 strategiaraha oli 15 milj. €, josta Keudalle myönnettiin 390 000 €.  
 
Vuoteen 2018 asti perusrahoitus (97 %) muodostui kaksi kertaa vuodessa toteutettujen 
laskentapäivien perusteella. Lisäksi oli tuloksellisuusrahoitus (3 %), johon vaikutti opiskeli-
joiden läpäisy, työllistyminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen, opetushenkilöstön kelpoi-
suus sekä koulutuksen järjestäjän henkilökunnan kouluttamiseen kohdentamat kustannuk-
set suhteessa kokonaisbudjettiin. 
 
Alla on kuvattu ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutos typistetyllä siirtymäajalla. 

 

 
 



 16 

 
Uuden lainsäädännön perusrahoitus muodostuu opiskelijavuosimäärästä. Opiskelijavuodel-
la tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perus-
teena. Alle neljän viikon yhtäjaksoiset lomajaksot eivät voimassa olevien säädöstön mu-
kaan vaikuta vuosikertymään, mutta asetusesityksen mukaan opiskelijavuosia kerryttävä 
lomajakso poistetaan aikaisintaan vuonna 2022, jolloin opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi 
ei lueta koulutuksen järjestäjän päättämiä lomajaksoja. Tällä tavalla saadaan opiskelijavuo-
simäärä, jota Keudassa selvyyden vuoksi kutsutaan painottamattomaksi opiskelijavuosi-
määräksi. 
 
Painotettuun opiskelijavuosimäärään vaikuttaa viisi kullekin tutkinnolle määriteltyä kustan-
nusryhmien painokerrointa, kaksi ammatillisen tutkintokoulutuksen painokerrointa sekä viisi 
mahdollista korotuskerrointa (erityisen tuen järjestäminen, majoituksen järjestäminen, hen-
kilöstökoulutus, työvoimakoulutus ja vankilaopetus). Asetusluonnoksen mukaan kustannus-
ryhmien painokertoimet ja tutkintojen sijoittuminen eri painokertoimiin muuttuvat vaikuttaen 
rahoitukseen aikaisintaan vuonna 2022.  
 
Perusrahoituksen elementit ovat olleet käytössä lain voimaantulosta saakka. Perusrahoi-
tuksen painottamattoman opiskelijavuosimäärän opetus- ja kulttuuriministeriö määrää vuo-
sittain. Lisäksi ministeriö jättänee jaettavaksi n. 15 milj. € (vuonna 2020 12,6 milj. €) hake-
muksesta myönnettävään harkinnanvaraiseen korotukseen. Painotettu opiskelijavuosimää-
rä saadaan kertomalla painottamaton opiskelijavuosimäärä koulutuksenjärjestäjäkohtaisella 
painokertoimella, joka saadaan vuodelle 2021 vuoden 2019 painotetun opiskelijavuosimää-
rän ja toteutuneen opiskelijavuosimäärän osamääränä. Perusrahoituksen ennakoidaan 
olevan Keudassa n. 36,7 milj. €. Vuodelle 2020 Keudan saama perusrahoitus varsinaises-
sa suoritepäätöksessä oli 35,3 milj. €. 
 
Suoritusrahoituksessa huomioidaan tutkinnon suorittaneiden määrä sekä suoritettujen tut-
kinnon osien osaamispistemäärä kustannusryhmien painokertoimilla ja erityisen tuen jär-
jestämisen korotuskertoimella painotettuna. Rahoituksen kannalta on edullista, että opiske-
lijoiksi valitaan ilman ammatillista koulutusta olevia hakijoita, koska tutkinnon suorittaneiden 
kerroin ennen opintojen alkua ilman ammatillista koulutusta olevilla on 72 ja tutkinnon ai-
kaisemmin suorittaneilla 18. Suoritusrahoituksen lain mukaiset elementit tulivat voimaan 
vuonna 2020. Keudassa suoritusrahoituksen ennakoidaan olevan 12,8 milj. € (vuoden 
2020 varsinaisessa suoritepäätöksessä 11,7 milj. €). Nousu edellisvuodesta johtuu siitä, et-
tä Keudan suhteellinen osuus muihin koulutuksen järjestäjiin verrattuna ennakoidaan kas-
vavan 0,16 %-yksikköä, jolla on n. 500 000 € tulovaikutus. Suhteellisen osuuden arviointi 
on kuitenkin haasteellista, koska kustannusryhmien painokertoimien muutokset ja tutkinto-
jen sijoittumiset eri painokertoimiin vaikuttaa laskennalliseen kokonaiskertymään, josta ei 
ole saatavilla toistaiseksi luotettavaa valtakunnallista vertailutietoa. 
 
Vaikuttavuusrahoitus tulee vaiheittain voimaan. Alkuvaiheessa 2020 ja 2021 vaikuttavuu-
teen vaikuttaa opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen (7,5 %) ja opis-
kelijapalautteet (2,5 %). Vuodelle 2021 työllistymistilanne tulee historiatietona vuoden 2017 
valmistuneista ja heidän tilanteestaan 31.12.2018. Opiskelijapalautteet on kerätty opinton-
sa aloittaneiden (0,625 %) ja koko tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaneiden kyselyistä 
(1,875 %) ajalta 1.7.2019 – 30.6.2020. Vuonna 2022 rahoitus kertyy vastaavalla tavalla 
huomioitaessa 2018 valmistuneiden tilanne vuoden 2019 lopulla ja opiskelijapalautteet ajal-
la 1.7.2020 – 30.6.2021. Vuonna 2022 vaikuttavuusrahoituksen osuudeksi piti tulla 15 %, 
mutta se asetusmuutosesityksen mukaisesti jäädytetään nykyiselle tasolle (10 %). Edellis-
ten lisäksi vaikuttavuusrahoitukseen piti vaikuttaa vuoden 2022 alusta alkaen myös työ-
elämäpalaute, jonka kerääminen oli tarkoitus aloittaa 1.7.2020. Ajankohta siirtyy heinäkuul-
le 2021, jolloin se tulee huomioitua vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2023 alkaen. Ase-
tusmuutosesityksen mukaisesti työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen osuudeksi tu-
lee 7,5 %, opiskelijapalautteille 1,25 % ja työelämäpalautteelle 1,25 %.  
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Vaikuttavuusrahoituksen työelämäpalautetta kerätään oppi- tai koulutussopimustyöpaikan 
edustajalta työpaikkakyselynä ja oppi- tai koulutussopimukseen perustuvan osaamisen 
hankkimisen vastuulliselta työpaikkaohjaajalta työpaikkaohjaajakyselynä. Työpaikkakysely 
toteutetaan koulutuksenjärjestäjän toimesta kaksi kertaa vuodesta ja sen vaikutus on ¼ 
vaikuttavuusrahoituksen työelämäpalautteen osuudesta. Työpaikkaohjaajakysely toimite-
taan työpaikkaohjaajalle opetushallituksen toimesta sähköisesti ja tehdään kustakin harjoit-
telujaksosta vaikutuksen ollessa ¾ työelämäpalautteen vaikuttavuusrahoitukseen. 
   
Asetusesityksen mukaisesti ns. katokertoimia on korjattu alaspäin, jolloin vastaajamäärällä 
ei ole yhtä suurta vaikutusta laskennalliseen vaikuttavuusrahoituspistemäärään. Tämän 
seurauksena vastausten laadulla on aikaisempaa suurempi merkitys. 
 
Koulutuksen vaikuttavuuden kannalta on eduksi, että opiskelija ei ole ollut työllinen opinto-
jen aloituskuukautta edeltäneen kuukauden viimeisenä päivänä. Tallöin laskukaavassa ker-
toimena koko tutkinnon suorittaneilla on 4 ja tutkinnon osien suorittaneilla 2. Mikäli opinton-
sa aloittanut on ollut työllinen vastaavat kertoimet ovat 2 ja 1. 
 
Vaikuttavuusrahoituksen arvioidaan olevan Keudassa vuonna 2021 hieman yli 4,9 milj. €. 
Vuoden 2020 varsinaisessa rahoituspäätöksessä summa oli 4,8 milj. €. 
Siirtymäaika uuteen lainsäädännön mukaiseen rahoitukseen vaatii tarkkuutta ja huolelli-
suutta, koska prosentuaalisten muutosten lisäksi kustannusryhmien painokertoimien tar-
kennukset ja tutkintojen sijoittumisten muutokset eri kustannusryhmiin haastaa ennakointia. 
Laskennallisesti näillä muutoksilla on Keudassa arviolta n. 100 painotetun opiskelijavuoden 
(-1,6 %) negatiivinen vaikutus perusrahoitukseen ja n. 4 % vähennys suoritusrahoituksen 
laskennalliseen pistemäärään. Valtakunnallisesti vaikutus perusrahoitukseen on alustavan 
tiedon mukaisesti -279 (-0,2 %) painotettua opiskelijavuotta ja suoritusrahoitukseen -3 %. 

Näyttää siten siltä, että muutokset ovat epäedullisia Keudalle. Asetusesityksen mukaan 
näiden piti vaikuttaa jo vuoden 2021 rahoitukseen, mutta hallituksen esityksen mu-
kaan valmistelua on jatkettu, ja ne voisivat tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2022 
rahoituksen myöntämisessä.  
 
Rahoituksen tiedot kerätään vuodesta 2020 alkaen historiatietona tilastokeskukselta ja 
Koskijärjestelmästä, johon tiedot siirtyvät koulutuksenjärjestäjien opiskelijahallinnointijärjes-
telmistä reaaliaikaisesti. Laskentakaavat on tarkemmin kuvattu liitteessä. 
 
Vuodesta 2020 rahoitus muodostuu seuraavasti 

- perusrahoitus 70 % 

- suoritusrahoitus 20 % 

- vaikuttavuusrahoitus 10 % 

Talousarviossa 2021 on maltillisesti huomioitu vuoden 2020 ennakoitua parempi tulokerty-
mä. Vuoden 2021 talousarvion tilikauden tulos on +3 073 €, mikä mukailee melko lailla ta-
lousarviota 2020 talousarviomuutoksen jälkeen, missä tilikauden tulostavoitteeksi oli arvioi-
tu +3 344 € (2019: + 3 984 €). Kuntayhtymän nettoinvestoinnit tulevat olemaan jonkin ver-
ran suuremmat kuin vuonna 2020 pääkohteiden ollessa tilojen nykyaikaistaminen. Kalusto-
hankinnoilla eri tulosalueille pyritään pitämään laitteet ja opetuskalusto ajanmukaisina. 
 
Vuoden 2021 talousarviossa on käytetty tavoitteellisena painotettuna opiskelijavuosimää-
ränä 6 550. Opetus- ja koulutuspalveluiden opiskelijamäärätavoitteena on 6 300 ja Yritys- 
ja elinvoimapalveluille 250. Opetus- ja koulutuspalvelut hoitavat ja vastaavat niistä koulu-
tuksista, joihin Keudalla on järjestämislupa. Yritys- ja elinvoimapalvelut vastaavat laajenne-
tun oppisopimustehtävän puitteissa ulkoisten oppisopimusten hallinnoinnista ja organisoin-
nista, konsultoivat ja edesauttavat oman tuotannon oppisopimusten hallinnoinnissa, oh-
jauksessa ja asiakashankinnassa, asiakkuuksien hallinnasta ja yhteistyöstä yritysten kans-
sa. 
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Keudan opiskelijoista yli puolet tulevat jatkuvan haun kautta. Nykyisin enää hieman yli kol-
mannes tulee yhteishausta, joka kohdentuu pääasiassa peruskoulun päättäville oppilaille. 
Ennusteen mukaan vuodelle 2021 tulee Keudan alueella 16-vuotiaiden ikäluokassa pieni 
notkelma. Kehitys toipuu siitä kasvu-uralle noin viideksi vuodeksi, jonka jälkeen alkaa las-
kea melko jyrkästi. 

 
Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 670 opiskelijaviikkoa. Aikuisten perusope-
tuksen määräksi on arvioitu 2400 kurssia. 
 
Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on vuonna 2021 noin 
182 €/asukas (vuonna 2020 n. 178 €/asukas). Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa val-
tionosuusprosentti on n. 45,5 % (vuonna 2020 45,1 %) ja kuntien rahoitusosuus on 
n. 54,5 % (vuonna 2020 54,9 %). 

 
Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän painotettujen opiskelijavuosien jakau-
tuminen 

 

TP2019 TA2020 TA2021

Perustutkinto 5197 5294 5632

Ammattitutkinto 528 473 388

Erikoisammattitutkinto 113 158 139

Työvoimakoulutus 115 108 112

VALMA 85 131 141

Laajennettu oppisopimustehtävä 309 337 250

Kansanopisto, ov *) 699 650 670

Aikuisten perusopetus**) 1843 2650 2400

*) opiskelijaviikko

**) suoritettuja kursseja  
 
Vastuullisuus ja kestävä kehitys on huomioitu uudessa Keudan strategiassa. Toimimme 
vastuullisesti niin opiskelijoita, henkilöstöä, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöä koh-
taan. Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi ja 
kestävän tulevaisuuden tekijöiksi. Kuntayhtymään on nimetty kestävän kehityksen ohjaus-
ryhmä ja palkattu kestävän kehityksen koordinaattori.  
 
Ensimmäisenä toimenpiteenä Keudassa otetaan käyttöön uudistettu Okka-säätiön hallin-
noima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Se on jo alkanut 
Keudan johdon arviointikierroksella ja jatkuu tuloksista saatavien kehittämiskohteiden kaut-
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ta kehittämissuunnitelmaan, jossa yhteistyössä Okka-säätiön kanssa valitaan kestävän ke-
hityksen tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut.  
 
Sertifiointi on jo otettu käyttöön Järvenpään Sibeliuksenväylän toimipisteessä, josta sitä 
laajennetaan vuoden 2021 aikana muihin toimipisteisiin. Yhteisissä palveluissa on toteutet-
tu Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä vuoden 2020 aikana ja tuloksia hyödynnetään vuo-
den 2021 aikana. 
  
Keudan oppimisympäristöissä huomioidaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä mm. ruo-
kapalvelujen toteuttamisessa ja kiinteistöjen energiaratkaisuissa. Vuoden 2021 aikana 
suunnitellaan ja toteutetaan kierrätyspisteiden rakentaminen muutamaan toimipisteeseen, 
josta saatuja kokemuksia hyödynnetään muiden toimipisteiden kierrätyspisteitä toteutetta-
essa seuraavina vuosina. 

 

3.1 Käyttötalousosa 
 

Vuoden 2021 toimintatuotot ovat talousarviossa 61,6 milj. €. Edellisen vuoden talousarvi-
oon verrattuna toimintatuottojen odotetaan kasvavan 2,6 milj. € (4,5 %). Ammatillisen kou-
lutuksen uusi rahoitusjärjestelmä ja hallituksen lisämäärärahat opetus- ja ohjaushenkilöstön 
palkkaukseen mahdollistaa tuottojen melko voimakkaan kasvattamisen. Tämäkin kasvu on 
melko maltillisesti ennakoitu. 
 
Vuodelle 2021 hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaa-
misen määräraha valtion budjetissa on 80 milj. €. Vastaava summa vuonna 2018 oli 
20 milj. € ja vuonna 2020 80 milj. €. Vuonna 2020 Keuda sai näistä määrärahoista lisära-
hoitusta OKM:n lisäsuoritepäätöksellä 2,5 milj. € ja vuonna 2019 0,7 milj. €.  
 
Toimintamenot ovat talousarviossa 56,8 milj. €. Toimintamenot kasvavat 2,2 milj. € (3,9 %) 
vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Tulojen ja menojen erotus eli toimintakate on 
4,8 milj. €, joka on 0,5 milj. € suurempi kuin vuoden 2020 talousarviossa. 
 

3.2 Tuloslaskelma 
 

Vuoden 2021 vuosikate tulee olemaan 4,8 milj. €, mikä on noin 0,5 milj. € parempi verrat-
tuna vuoden 2020 vuosikatearvioon. Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mu-
kaiset poistot (4,8 milj. €) saadaan tilikauden tulos. Tilikauden ennakoitu tulos on +3 073 €. 
Se on melko sama kuin vuoden 2020 talousarvion tilikauden tulos +3 344 €. Suunnitelman 
mukaiset poistot kasvavat n. 0,5 milj. € vuoden 2020 tasoon verrattuna. Niihin oppimisym-
päristöihin, joihin on viime vuosina tehty isoja investointeja, on poistojen kattamisvelvoit-
teella suuri merkitys talouden tasapainon kannalta. Viimeksi lainarahoitusta on tarvittu 
vuonna 2014. Arvion mukaan vuonna 2021 ei tarvitse ottaa lainaa investointien rahoitta-
miseksi. Yleinen korkotaso on ollut erittäin alhaalla ja sen arvioidaan pysyvän alhaalla vielä 
pitkään. Tämä on näkynyt kuntayhtymän korkomenoissa, mutta toisaalta myös korkotulois-
sa. Vuoden 2021 talousarviossa rahoitusmenoihin on varattu 2 100 €. 
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3.3 Investointiosa 
 

Vuoden 2021 investointien nettomeno on n. 8,0 milj. €, mikä on noin 1,3 milj. € (2020 
6,7 milj. €) enemmän vuoden 2020 talousarviossa ja 3,7 milj. € enemmän kuin vuonna 
2019. Jyrkkä kasvu johtuu erityisesti Wärtsilänkadun toimipisteen vanhan osan 1. kerrok-
sen peruskorjauksesta.  
 
Rakentamiseen ja saneeraukseen käytetään vuonna 2021 yhteensä 4,1 milj. €. Hankekoh-
taisessa rakentamisessa kohteena on Wärtsilänkadun saneeraus (0,9 milj. €) ja kiinteistö-
automaation uusinta (0,4 milj. €).  
 
Rakentamisen ja saneerauksen suurimmat investoinnit kohdistuvat opetustilojen päivittä-
miseen erityisesti Lopentiellä Nurmijärvellä (0,4 milj. €). Lisäksi Keskikadulla Keravalla sa-
neerataan Kerava-salia (0,5 milj. €) ja opetustiloja (0,3 milj. €). Saaren kartanossa pääkoh-
teina ovat Jokirannan alakerran peruskorjaus (0,3 milj. €) ja Veljesrannan vierasmajan ra-
kentaminen (0,25 milj. €). Sarviniitynkadulla Keravalla remontoidaan auditoriota 
(0,1 milj. €). Kiinteistöjen yhteisissä investoinneissa on määrärahavaraus kierrätyspisteiden 
toteutukseen (0,2 milj. €).  
 
 
Tämän lisäksi käyttötalousosaan sisältyy kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä 
hankkeita 0,4 milj. €. Kalustohankintoihin on varattu 3,9 milj. €. Varattujen rahamäärien ta-
so on noussut vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,5 milj. €. Yhteisiin palveluihin on va-
rattu 1,8 milj. € (2019 1,1 milj. €) ja Opetus- ja koulutuspalveluille 2,1 milj. € 
(2019: 1,3 milj. €). Liitteissä on tarkemmin eritelty kunnossapitoon ja huoltoon sekä kalus-
tohankintoihin liittyvät menot. 
 
Vuoden 2021 investointitasolla vuosikate ylittää poistot, joten tilikauden tulos on positiivi-
nen. Vuosien 2022 ja 2023 osalta investointitaso laskee tämänhetkisen arvion mukaan 
vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2022 investointitaso on noin 5,9 milj. € ja vuonna 2023 noin 
5,8 milj. €, jotka nekin saattavat vielä taloustilanteesta riippuen tarkentua. 
 

3.4 Rahoitusosa 
 

Investointiohjelman mukaan investointitaso vuosille 2021–2023 on melko korkea, mutta ne 
pystytään rahoittamaan ilman lainaottoa edelleen hyödyntämällä edellisten tilikausien voit-
tovaroja. Arvion mukaan kuntayhtymällä ei olisi pitkäaikaista velkaa suunnitelmakauden 
2023 lopussa. 
 
Kuntayhtymän tilikauden tuloksen vuonna 2021 odotetaan olevan +3 073 €. Kuntayhtymän 
talous tullaan pitämään vakaalla pohjalla perussopimuksen edellyttämällä tavalla. Tuloksen 
saavuttamiseksi täytyy edelleen tehdä uudenlaista suunnittelua ja toteutusta eri toiminnois-
sa, hallita menoja tarkasti, tehdä investointien harkinnanvaraista arviointia sekä miettiä rat-
kaisuja kiinteistöjen käyttöasteen nostamiseksi. 
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3.5. Talousarvion määrärahojen yhteenveto 
 
 

 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO 2021

sitovuus x) Määräraha Tuloarvio

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tulosalueet, nettomääräraha=Tilikauden tulos

Opetus- ja koulutuspalvelut N 16 169 000

Yritys- ja elinvoimapalvelut N 10 150

Yhteiset palvelut N -16 176 077

TULOSLASKELMAOSA

Rahoitustulot- ja menot N -1 100

INVESTOINTIOSA

Hankekohtainen rakentaminen B 1 300 000

Rakentaminen ja saneeraus N 2 795 000

Kalusto N 3 905 000

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutos N 0

Lainakannanmuutos N 0

x)  N =sitovuus netto, B = sitovuus bruttomääräraha  
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3.6 Onnistumisen mittarit 
 

Talousarviomittarit 2021
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Innostava opiskelupaikka
Opiskelijavuodet (lkm) 1 458   1 875      1 478       1 240    108       141      250        6 550       

     Perustutkinnot 1 404   1 684      1 422       1 123    -        46          5 679       

     Ammatti tutkinnot 54         162         31             117       24         54          442           

     Erikoisammatti tutkinnot -        30           24             -        85         150        288           

     VALMA-koulutus 141      141           

     Työvoimakoulutus  (tutkintoon johtava) -        77           35             -        -        112           

Suoritetut tutkinnot (lkm) ok 410       820         424           501       120       210        2 485       

     Perustutkinnot 377       562         395           387       -        3             1 724       

     Ammattitutkinnot 33         215         13             114       20         57          452           

     Erikoisammattitutkinnot -        43           16             -        100       150        309           

Suoritetut tutkinnon osat (lkm) 3 125   5 558      2 381       3 221    360       -         14 645     

Suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet (lkm) 75 400 144 675 65 875     68 460 19 500 38 480  412 390   

Aloittaneet opiskelijat 571       1 170      839           858       250       100      260        4 048       

     Perustutkinnot 510       870         760           673       -        26          2 839       

     Ammattitutkinnot 61         300         69             185       50         66          731           

     Erikoisammattitutkinnot -        -          10             -        200       168        378           

VALMA-koulutus -        -          -            -        -        100      100           

Työllistyminen (%) 72 % 78 % 73 % 70 % 90 % 80 % 77 %

Jatko-opintoihin hakeutuminen (%) 10,0      9,5          8,5            8,4        2,0        5,0         7,2            

Opiskelijapalaute (ka) 4,3        4,0          4,0            4,2        4,0        4,0         4,1            

Opiskelijapalaute (%) 74 % 41 % 77 % 55 % 70 % 69 % 64 %

Tutkinnon suorittamisaika pt (vuosi) 2,5        2,3          2,3            2,4         2,3         2,4            

Tutkinnon suorittamisaika at ja eat (vuosi) 0,9        1,1          0,9            0,7        1,2        1,0         1,0            

Negatiiviset keskeyttämiset pt (%) 1,6 % 1,7 % 1,1 % 2,2 % 1,5 % 2,5 % 1,8 %

Ketterä kumppani
Työelämäpalaute (ka) 4,0        4,0          4,0            4,0        4,0        4,0         4,0            

Työelämäpalaute (%) 50 % 44 % 50 % 50 % 50 % - 49 %

Strategiset kumppanuudet, uudet (lkm) 5             5               

Haluttu työpaikka
QWL-indeksi (%) 68 % 65 % 67 % 62 % 70 % 65 % 65 % 69 % 66 %

Henkilöstön työssäoloaika (%) 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 93 %

Muut opiskelijamäärät
Aikuisten perusopetus, kurssit (lkm) 2 400  2 400       

Kansanopisto, opiskelijaviikko (lkm) -            550       120      670           

Keuda Koulutuspalvelut Oy

Liikevaihto (€) 28 800 42 688   117 100   25 550 10 000 45 000  269 138    
 

3.7 Keuda Koulutuspalvelut Oy  
 
Keuda Koulutuspalvelut Oy kuntayhtymän 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö on toiminut 
vuodesta 2017. Yhtiö vastaa kilpailuilla markkinoilla tapahtuvasta koulutustoiminnasta. 
Koulutustarjontaan kuuluu mm. ei-tutkintoon sisältyvät korttikoulutukset, ei-tutkintoon johta-
va työvoimakoulutus sekä räätälöidyt yritys- ja henkilöasiakkaiden tarvitsemat koulutukset.  
 
Osakeyhtiö toimii kuntayhtymän tiloissa ja hallinto-, koulutus- ja muut palvelut ostetaan 
pääsääntöisesti kuntayhtymältä. Osakeyhtiö maksaa ostamistaan palveluista siirtohinnoit-
teluperiaatteen mukaista korvausta.  
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Vuodelle 2021 Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihdoksi on arvioitu 269 138 €. Vuoden 
2021 aikana panostetaan markkinointiin sekä uusien tarvelähtöisten koulutustuotteiden ke-
hittelyyn sekä osallistutaan aktiivisesti ELY-keskuksen kilpailutuksiin. Osakeyhtiöön on ni-
metty osa-aikainen toimitusjohtaja edistämään Keuda koulutuspalvelut Oy:n liiketoiminnan 
kehittämistä.   
  

4. Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita   

4.1 Talousarvion rakenne       
        

Käyttötalousosassa yhtymävaltuusto asettaa tulosalueille toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävän tai tehtä-
vien hoitamiseen. Käyttötalousosan muodostavat tulosalueet, joita ovat Opetus- ja koulu-
tuspalvelut, Yritys- ja elinvoimapalvelut ja Yhteiset palvelut. 
 
Kuntayhtymän talousarvio on laadittu kustannuspaikoittain tilitasolla. Hyväksyessään ta-
lousarvion yhtymävaltuusto hyväksyy samalla sen myös käyttösuunnitelmaksi. Yhtymähalli-
tuksen ja yhtymävaltuuston hyväksyttäviä talousarvioon perustuvia käyttösuunnitelmia ei 
laadita erikseen. Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa.  
 
Investointiosassa yhtymävaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hanke-
ryhmille. 
 
Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. 
 

4.2 Talousarvion sitovuus       
 

Käyttötalousosa 
Yhtymävaltuuston tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat (=tilikauden tulos) ovat sitovia 
ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Kustannuslaskennalliset erät eivät ole 
määrärahoja. 
 
Tuloslaskelmaosa 
Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitova taso on rahoitustulot ja -menot yhteensä eli 
rahoitusnetto. 
Suunnitelmapoistot on tehty valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Pois-
toeron muutokset, investointivarausten ja rahastojen muutokset eivät ole määrärahoja tai 
tuloarvioita, vaan ne ovat tilikauden tuloksen käsittelyeriä, joista valtuusto päättää tilinpää-
töksen käsittelyn yhteydessä. 
 
Rahoitusosa 
Rahoituslaskelmassa yhtymävaltuustoon nähden sitovana tasona on antolainauksen muu-
tos ja lainakannan muutos. 
 
Investointiosa 
Yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat ovat sitovia, ja nii-
tä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. 
 
Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitovat rivit ovat 
• osakkeet ja osuudet yhteensä 
• hankekohtainen rakentaminen 
• rakentaminen ja saneeraus yhteensä 
• kalusto yhteensä 
 
Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja vuonna 2021 on 500 000 €. Hankkeen euromää-
räisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden mää-
rärahaa. 
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Pysyviin vastaaviin (investointeihin) kirjattavien hyödykehankintojen arvonlisäveroton euro-
raja on 10 000 € (alv 0 %). Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tehdään toimialojen ja 
toimipisteiden käyttötalousmäärärahoista. 

 

4.3 Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot 
 

Vuoteen 2021 kohdistuvat esitykset tilikauden tulostavoitteen muuttamisesta, lisämäärära-
hoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltä-
väksi viimeistään vuoden 2021 viimeisessä valtuuston kokouksessa. Tulosalueiden on 
myös esitettävä, miten esitetty lisämääräraha tullaan kattamaan. Tällöin on huomioitava 
myös tulosmuutoksen mahdollinen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. 
 
Tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää yhtymävaltuusto. 
 
Tulosalueiden sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista päättää kunkin tulosalueen vastuu-
henkilö seuraavasti: Yhteisissä palveluissa kuntayhtymän johtaja, Opetus- ja koulutuspal-
veluissa rehtori ja yritys- ja elinvoimapalveluissa yritys- ja elinvoimapalvelujen johtaja. 
 
Rakentamisen ja saneerauksen määrärahasiirroista päättää kuntayhtymän johtaja ja Ope-
tus- ja koulutuspalveluiden kalustomäärärahojen sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista 
Opetus- ja koulutuspalvelujen rehtori. 
 

4.4 Sitovat tavoitteet  
 

Kuntayhtymän mittaristo muodostuu Keudan asiakaslupausten onnistumisen mittareista. 
Toiminnan onnistumista arvioidaan monipuolisesti kampuksittain ja vastuualueittain. Asia-
kaspalautetta arvioidaan lisäksi palvelukokonaisuuksittain. Näistä muodostuu Keudan yh-
teinen tuloskortti. 
 
Yhtymävaltuuston nähden sitovia tavoitteita Keuda-tasolla ovat 

• painotetut opiskelijavuodet 

• suoritetut tutkinnot 

• suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet 

• opiskelijapalaute 

Nämä tavoitteet ovat myös voimassa olevan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän 
mukaisia. 
 

4.5 Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2021       
             
Taloussuunnittelupäälliköllä on oikeus vuonna 2021 

• ottaa yhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikainen 

määrä saa enintään olla 6,0 milj. €. 

• ottaa pitkäaikaisia lainoja talousarvioon merkitty määrä 
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4.6 Sijoitustoimintaa koskevat periaatteet 
  
Sijoitustoiminnassa pääperiaatteena on hakea sijoitettaville varoille kohtuullisen riskitöntä 
tuottoa (riskillä tarkoitetaan vaaraa sijoitettavan pääoman menettämisestä) ja kasvattaa 
pääomaa maltillisesti pitkällä aikavälillä. Kuntayhtymän taloussuunnittelupäälliköllä on oi-
keus vuonna 2021 sijoittaa kuntayhtymän kassaylijäämää sellaisiin kohteiseen, joissa riski 
pääoman tai sen koron menettämisestä on vähäinen kuitenkin hyväksyen kohtuullinen ar-
vonvaihteluriski. 
 
Kysymykseen tulevia sijoitusinstrumentteja ovat joukkolainat, osake- ja rahamarkkinasijoi-
tukset sekä näihin sijoittavat rahastot sekä rajoitetusti vaihtoehtoiset sijoitukset. Yleisenä 
periaatteena sijoituskohteiden valinnassa on halutun tuottotason saavuttaminen kohtuulli-
sen pienellä riskillä. Korkosijoituksista sallittuja instrumentteja ovat talletukset, rahamarkki-
nasijoitukset, joukkolainat, strukturoidut joukkolainat sekä edellä mainittuihin sijoittavat ra-
hastot sekä ETF:t (pörssinoteerattu rahasto). Vaihtoehtoisissa sijoituksissa käytettäväksi 
hyväksytään kiinteistösijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot sekä muualta kuin osake- ja 
joukkomarkkinoilta tuottoa tavoittelevat strukturoidut tuotteet. 
 

4.7 Talouden seuranta 
 
Talouskatsaukset laaditaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain. 
 

4.8 Tilivelvolliset 
 
Tilivelvolliset on määritelty kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeessa. Sen mukaisia tili-
velvollisia ovat kuntayhtymän hallitus, kuntayhtymän johtaja, opetus- ja koulutuspalvelujen 
rehtori ja yritys- ja elinvoimapalvelujen johtaja. 
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5.  Käyttötalousosa 

 
Talousarvion käyttötalousosassa käsitellään kuntayhtymän palvelutoiminnasta aiheutuvat 
menot ja tulot. Käyttötalousosassa on esitetty kuntayhtymän tehtävien hoitamisesta vas-
taaville tulosalueille osoitetut tuloarviot, määrärahat ja tavoitteet. 
 

5.1 Talousarvion taustaoletukset  

 
5.1.1 Yleistä talousarviosta 
 

Kuntayhtymän eri tulosalueiden talousarviot on laadittu ammatillisen koulutuksen rahoitus-
järjestelmää noudattaen ja siten, että tulot kattaisivat toiminnasta aiheutuneet menot koko-
naisuutta tarkasteltaessa. Talousarvion tekemisessä aikaisempien vuosien opiskelijasuorit-
teista johdetut tulot kohdennettiin kustannuspaikoille uuden rahoituslain periaatteita noudat-
taen suhteellisuusperiaatteella ennakoiden vuoden 2021 tilannetta. Suhteellisuusperiaat-
teen käytöllä eliminoitiin tulojen ylibudjetointi. 
 

 
 

Perusrahoituksen osalta päätöksen opiskelijavuosimäärästä tekee OKM vuosittain. Vuodel-
le 2020 Keuda sai 2,93 % valtakunnallisesta perusrahoituksen osuudesta opiskelijamäärän 
ollessa kuitenkin vuosina 2018 ja 2019 3,2 %. Toivottavaa olisi, että jo ensimmäisessä ra-
hoituspäätöksessä Keudan osuus olisi kuluvaa vuotta suurempi, eikä opiskelijavuosia jaet-
taisi vuoden jälkipuoliskolla, kuten vuonna 2020 tapahtui (syyskuun lisäpäätöksellä 116 
opiskelijavuotta). Suoritusrahoitus muodostuu laskennallisesti. Vuoden 2021 rahoitus pe-
rustuu vuoden 2019 tulokseen.  
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Kuvasta ilmenee, että Keudan suoritteiden kertymä on kasvanut merkittävästi, jonka seu-
rauksena suoritusrahoitus kokonaisuudessa on kasvanut 0,16 %-yksikköä (tulovaikutus 
n. 0,5 milj. €)   
 
 

 
 
Uusi laki rahoituslain muuttamisesta astui voimaan 1.1.2018 ja sitä ollaan jo muuttamassa 
siirtymäajallaan. Lakiesityksen mukaisesti rahoitusrakenne jäädytetään vuoden 2020 tasol-
le. Toiminnan uudistaminen ja sen toteuttaminen erilaisilla toteutustavoilla on edelleen kes-
kiössä, jotta myös talous saadaan pysymään tasapainossa. 

 
5.1.2 Henkilöstömenot  
  

Palkantarkistukset 
Palkkakustannuksissa on varauduttu n. 1 %:n mukaiseen palkkakustannusten nousuun 
vuoden 2020 tasoon verrattuna, joka vastaa voimassa olevan virka- ja työehtosopimusten 
mukaista tasoa. OVTES:n palkankorotus on 1.4.2021 0,99 % ja muilla 1 %. Sopimuskau-
teen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen 
suuruus on 0,4 % OVTES:n palkkasummasta ja muilla 0,8 %. Lomarahan prosenttiosuus 
säilyi OVTES-henkilökunnalla entisellään ollen 4,8 % (80 % x 6 %). Muilla vastaava osuus 
on 6 %. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lyhennyksen poistuminen on huomioitu 
talousarviota laadittaessa, jolla ei kuitenkaan katsota olevan kokonaistaloudellista vaikutus-
ta. Nykyinen sopimuskausi on voimassa 28.2.2022 saakka. 
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Henkilöstölisäykset  
Vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät henkilöstö- ja nimikemuutokset on esitetty talousarvi-
on kohdassa 5.5. olevassa henkilöstösuunnitelmassa (vakinaiset virat ja toimet vuonna 
2021). Suunnitelman laadinnan perustana on ollut vakinaisen henkilöstön tehtävänimikkeet 
ja henkilöstömäärä lokakuussa 2020. Niihin on lisätty talousarviossa perustettavaksi ehdo-
tetut virat ja toimet sekä nimikemuutokset.  
 
Talousarviossa on esitetty perustettavaksi opetus- ja koulutuspalveluiden tulosalueelle kak-
si uutta virkaa/tointa ja lakkautettavaksi kolme virkaa/tointa. Yhteisiin palveluiden tulosalu-
eelle esitetään perustettavaksi viittä tointa. Yritys- ja elinvoimapalveluiden tulosalueelle esi-
tetään lakkautettavaksi yksi toimi. Lisäksi yhteisten palveluiden tulosalueelle on esitetty 
henkilöstösuunnitelman mukainen nimikemuutos. Talousarviovuoden aikana tilapäisesti 
tarvittavat lisäresurssit katetaan määräaikaisilla työntekijöillä sekä ostopalveluilla.  
 
Ennen kunkin viran tai toimen täyttöä tullaan vielä harkitsemaan sen tarpeellisuus. 

  
Työhyvinvoinnin tukeminen  
 Henkilökunnan työhyvinvointia tukevaan liikunta- ja kulttuuritoimintaan on varattu 48 500 €. 
Toimintaan kuuluvat henkilöstön ePassit (sähköinen liikunta- ja kulttuuriseteli), muut liikun-
ta- ja virkistystapahtumat sekä henkilöstön osallistuminen SAKU ry:n (Suomen ammatillis-
ten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto) kilpailu- ja liikuntatapahtumiin. ePassin kautta tu-
levan tuen henkilöstö voi käyttää liikkumiseen, kulttuuritapahtumiin sekä hierontaan.  

 

  
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut  
Talousarvioon on varattu sosiaalivakuutusmaksuihin määräraha seuraavasti:  
  

Sairausvakuutusmaksut     1,53 %  

Työttömyysvakuutusmaksu     1,70 %  

JUEL-maksu: työnantaja   16,85%  

Muut keskimäärin     4,65%  

YHTEENSÄ   24,73%  

  
  
5.1.3 Muut menot  

  
Palvelujen ostot ovat vähentyneet 0,3 milj. € (-4,0 %). Eniten vähennystä ja ymmärrettävis-
tä syystä majoitus- ja ravintolapalveluissa 0,1 milj. € (-25,7 %) ja opiskelijaruokapalveluissa 
0,2 milj. € (-30 %). Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on lievä nousu (0,2 milj. €) vuoden 
2020 budjettiin verrattuna lähinnä opiskelijamäärän kasvun myötä. Muissa toimintamenois-
sa on vähennystä 0,2 milj. € (-12,5 %). Tämä selittyy pääosin Pasilan toimipisteen vuokra-
sopimuksen irtisanomisesta.  
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5.1.4 Suunnitelmavuodet 2022 – 2023 

  
Suunnitelmavuodet 2022 – 2023 on laskettu seuraavilla oletuksilla:   
  

Suunnitelmavuodet  2022 2023 

Valtionosuus 1,2 %  1,3 %  

Toimintamenot  1 %  1 %  

  
Vuosien 2022-2023 osalta jatketaan toiminnan muutosten läpivientiä ja viedään uusia tapo-
ja käytäntöön. Toiminnan menojen oletetaan pysyvän suhteellisen samalla tasolla vuoden 
2021 talousarvioon verrattuna. Nämä toimenpiteet edesauttavat tulostavoitteiden saavut-
tamisessa tulevinakin vuosina. Valtionsuuksiin ennakoidaan hieman toimintamenoja suu-
rempaa kasvua, koska opiskelijavuosimäärien kasvun odotetaan heijastuvan perusrahoi-
tuksen määrään. 
   

5.1.5 Tulospalkkausjärjestelmä  
  
Vuonna 2020 Keudassa otettiin käyttöön tulospalkkiojärjestelmää, joka huomioi uuden ra-
hoituksen muodostumisperiaatteet ja kannustaa henkilökuntaa niiden mukaiseen toimin-
taan uuden strategian hengessä. Vuodelle 2021 jatketaan rahoitusmittareihin pohjautuvan 
palkkiojärjestelmän kehittämistä. Vuoden 2021 tulospalkkiojärjestelmästä päätetään yhty-
mähallituksen joulukuun kokouksessa. 

 
5.1.6 Ruokaraha  

  
Koulutussopimuspäiviltä opiskelijoille maksettava ruokaraha on 4 €/päivä/opiskelija. Ruoka-
rahan maksamisen edellytyksenä on, että opiskelijalle ei tarjota ruokaa työssäoppimispai-
kassa ja että opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ruokailla jossain kuntayhtymän opiskelijara-
vintolassa. Vuositasolla ruokarahaa maksetaan n. 430 000 €, mikä on huomioitu Opetus- ja 
koulutuspalveluiden budjetissa.  
 
Keudassa tarjotaan aamupuuroa opiskelijoille. Pohjatietona resurssoinnissa on ollut, että 
kussakin toimipisteessä olisi päivittäin 50 ruokailijaa. Laskennallinen kustannus aamupuu-
roista on 130 000 €.  
  

5.1.7 Kilpailutoiminta  
  
Vuoden 2021 talousarviossa kilpailutoimintaan on budjetoitu 140 000 €. Toiminta kohden-
tuu Taitaja-kilpailuihin, kansainväliseen kilpailutoimintaan ja Sakustars-tapahtumaan. 
Keudassa valmistaudutaan järjestämään SAKUstars kilpailut vuonna 2022. 

  
5.1.8 Talousarvion rakenne   
  

Talousarviossa on kolme tulosaluetta; Opetus- ja koulutuspalvelut, Yritys- ja elinvoimapal-
velut ja Yhteiset palvelut. Sisäistä laskentaa varten yhteisten palvelujen menot jaetaan eri 
kampuksille opiskelijavuosimäärien suhteessa poislukien ne kustannukset, jotka voidaan 
yksiselitteisemmin kohdentaa toimipisteelle ja sen kustannuspaikoille (siivous-, kiinteistö- ja 
ruokapalvelut). Samoin on menetelty kiinteistöistä aiheutuvien suunnitelmapoistojen kans-
sa. 
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5.2 Opetus- ja koulutuspalvelut 

 
Tulosalue   
Tulosalueen tehtävänä on tarjota osaamisen kehittämistä tuottavia palveluja yksilöille ja or-
ganisaatioille Keudan toiminta-alueella. Keudan kymmenen toimipistettä on jaettu kampuk-
siin, joita johtavat koulutusjohtajat. Lisäksi matriisissa toimii koulutusjohtaja/vararehtorin 
johtama Suunnittelu- ja ohjauspalvelut. Johtamisen- ja yrittäjyyteen liittyvät koulutukset se-
kä kv-, kilpailu- ja kehittämispalvelut toimivat rehtorin alaisuudessa. 
 
Opetus- ja koulutuspalvelut vastaavat vuonna 2021 6300 painotetun opiskelijavuoden to-
teutumisesta siten, että opiskelijat kokevat Keudan innostavana opiskelupaikkana ja yli 400 
opetushenkilöstön osaajaa kokevat tekevänsä arvokasta työtä. Strategian mukaisesti ope-
tus- ja koulutuspalvelut toteutetaan vastuullisesti ja kestävästi monipuolisissa ja työelämä-
lähtöisissä oppimisympäristöissä. Uudistumista tukevat pedagogisen kehittämisen hanke-
ohjelmat (Oikeus Osata ja Jatkuva oppiminen), jotka kohdistuvat mm. HOKS-työhön, digi-
taalisuuden kehittämiseen, ohjauskäytäntöihin ja kv-toimintaan. Oppivelvollisuuden laajen-
taminen toteutuu 1.8.2021, joka on huomioitu kehittämistoiminnassa. 

Pedagogista kehittämistyötä koordinoidaan Keuda-tasoisesti. Kehittämisasiantuntija vetää 
toimialapäälliköistä koostuvaa toimialatiimiä. Kehittäjäopettajat ovat tiiviisti mukana arjen 
kehittämistoiminnassa. Tavoitteena on varmistaa sekä yhteisiä pedagogisia linjauksia ja tu-
kea toimialojen kehittämistyöhön.  

Tulosalueella annettava koulutus 
Keudassa on järjestämislupa 82 eri tutkintoon sekä VALMA-koulutukseen. Aktiivisesti to-
teutamme koulutusta 28 perustutkintoon, 21 ammattitutkintoon sekä 17 erikoisammattitut-
kintoon 10 eri oppimisympäristössä (toimipisteet, työelämä koti- ja ulkomailla sekä verkos-
sa). Lisäksi toteutamme englanninkielisinä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoja. Uu-
distuneet tutkinnot sisältävät useita eri osaamisaloja ja ammattinimikkeitä. Järjestämme 
koulutusta myös työvoimakoulutuksena sekä vankilaopetuksena. Lisäkoulutuksena tarjo-
amme yritysten ja omistajakuntien tarpeisiin erilaisia osaamiskokonaisuuksia. Lisäksi Keu-
da toteuttaa kansanopistokoulutusta ja aikuisten perusopetusta. 
 
Keudaan on saatu uudet järjestämisluvat: matkailualan-, eläintenhoidon- ja esitys- ja teatte-
ritekniikan at sekä ajoneuvoalan eat. Tavoitteena on hakea järjestämislupaa seuraaviin tut-
kintoihin: tuotekehitystyön eat, isännöinnin at, terveysalan at:n jalkojenhoidon osaamisala, 
talotekniikan eat:n kylmätekniikan osaamisala. 

 
Opiskelijaksi hakeudutaan yhteishaun sekä jatkuvan haun kautta. Hakeutumisen painopiste 
on jatkuvassa haussa, joka toteutuu kuukausittaisissa ohjauspäivissä. 

 
Kampuksella 1 tarjotaan koulutusta kolmessa eri toimipisteessä. Tutkintokoulutuksia Mänt-
sälän Lukkarinpolulla ovat sähkö- ja automaatio-, rakennus-, auto- ja logistiikka-, ravintola- 
ja catering- sekä sosiaali- ja terveysalan tutkinnot. Mäntsälän Saaren kartanossa on luonto- 
ja ympäristö-, puutarha-, maatalous- ja metsä- sekä rakennusalan (maarakennus) tutkin-
not.  Nurmijärven Lopentiellä on sähkö- ja automaatio-, rakennus-, auto- ja logistiikka-, tie-
to- ja viestintätekniikka-, ravintola- ja catering-, sosiaali- ja terveys-, media-alan sekä liike-
toiminnan tutkinnot. Lisäksi tarjotaan lisäkoulutusta erilaisiin osaamistarpeisiin. Tavoitteena 
on toteuttaa 1458 painotettua opiskelijavuotta.   
 
Kampuksella 2 tarjotaan koulutusta kahdessa eri toimipisteessä. Tutkintokoulutuksia ovat 
Keravan Sarviniitynkadulla auto-, logistiikka-, laboratorio-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, 
talotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan sekä prosessiteollisuuden tutkinnot. Tuusula Kirk-
kotiellä tutkintokoulutuksia ovat hius- ja kauneudenhoito-, kasvatus- ja ohjaus- sekä sosiaa-
li- ja terveysalan tutkinnot. Englanninkielistä koulutusta tarjotaan puhtaus- ja kiinteistöpal-
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velualalla. Lisäksi tarjotaan lisäkoulutuksena yrityksille erilaisia osaamiskoulutuksia.  Toi-
mintavuonna 2021 vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta OKM:n 
asettamien lisätavoitteiden mukaan. Tavoitteena on toteuttaa 1875 painotettua opiskelija-
vuotta.   
 
Kampuksella 3 tarjotaan koulutusta kahdessa toimipisteessä. Tutkintokoulutuksia Järven-
päässä Sibeliuksenväylällä ovat ravintola- ja catering-, matkailu-, elintarvike- sekä tekstiili- 
ja vaatetusalan tutkinnot. Wärtsilänkadulla Järvenpäässä on kone- ja tuotantotekniikan-, 
sähkö- ja automaatiotekniikan, pintakäsittely-, taideteollisuus-, puuteollisuus-, auto-, raken-
nus-, turvallisuusalan sekä teknisen suunnittelun tutkinnot. Tavoitteena on toteuttaa 1546 
painotettua opiskelijavuotta. Lisäksi tarjotaan lisä- ja täydennyskoulutusta. Tarjonnan usko-
taan lisääntyvän erityisesti auto-, rakennus- sekä sähköalalla. 
 
Kampuksella 4 tarjotaan koulutusta neljässä eri toimipisteessä.  Tutkintokoulutuksia Keski-
kadulla Keravalla ovat liiketoiminnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä media-alan tutkinnot. 
Sipoon Enterissä on sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja viestintätekniikan sekä liiketoimin-
nan tutkintoja. Järvenpään Wärtsilänkadulla on media-alan tutkintoja. Tuusulan Pekka Ha-
losen toimipisteessä on kuvallisen ilmaisun ja media-alan tutkintoja. Tavoitteena on toteut-
taa 1239 painotettua opiskelijavuotta.  Lisäksi Pekka Halosen toimipisteessä annetaan 
kansanopistokoulutusta kuvataiteessa 550 opiskelijaviikkoa.  
 
Suunnittelu- ja ohjauspalvelut toteuttavat tutkintoa edeltävää koulutusta ja YTO-tutkinnon 
osat. Valma koulutusta tarjotaan Keravan Sarviniitynkadulla, Järvenpään Wärtsilänkadulla 
ja Sibeliuksenväylällä, Nurmijärven Lopentiellä sekä Mäntsälän Lukkarinpolulla. Tavoittee-
na on 141 painotettua opiskelijavuotta. Aikuisten perusopetusta järjestetään Keravan Sar-
viniitynkadulla sekä Nurmijärven Lopentiellä 2400 kurssia. Vapaansivistystyön rahoituksella 
toteutetaan aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta 120 opiskelija-
viikkoa. Hakupalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut, opintotoimistopalvelut ja oppimisympäristö-
palvelut varautuvat kasvavaan opiskelijamäärään ja oppivelvollisuusiän laajentumiseen. 
 
Johtamisen- ja yrittäjyyden koulutuksia tarjotaan Järvenpään Sibeliuksenväylällä. Tiimin 
koulutuksien painotettu opiskelijavuositavoite on 108. Tutkintoon johtavien at ja eat-
tutkintojen lisäksi toteutetaan kumppaniasiakkaille ja omistajakunnille erilaista lisäkoulutus-
ta tarpeen mukaan. 
 
Kansanvälisyys- ja kilpailutoiminta on osa opiskelijan tutkintosuoritusta. Kv-toiminnassa va-
raudutaan kansainvälisten jaksojen ja vierailujen järjestämiseen myös virtuaalisesti. Kan-
sallisia ja kansainvälisiä verkostoja ylläpidetään ja kehitetään. Koulutusvienti todennäköi-
sesti laajenee suomalaisten toimijoiden keskuudessa. Kilpailutoimintaan osallistutaan aktii-
visesti. Olemme mukana mm. seuraavissa tapahtumissa: Taitaja 9, Taitajat, EuroSkills, 
World Skills, Saku Stars, liikunnan kilpailut, e-kilpailut ja yrittäjyys. 
 
Opetushenkilöstön kehittämistyötä tuetaan eri rahoituksilla toteutettavilla kehittämishank-
keilla. Pedagogisella kehittämistoiminnalla tuetaan Keudan strategisia painopisteitä, opis-
kelijoiden yksilöllisten työelämälähtöisten opintopolkujen yhteistyötä, kansainvälisyyttä ja 
yrittäjyyttä sekä digitaalisuutta. Yhteisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus 
kehittää itseään, rakentaa yksilöllisiä oppimisen polkuja ja saavuttaa tavoitteensa. Yhteise-
nä kehittämistoimenpiteenä on ottaa Workseed käyttöön kaikissa tutkinnoissa.   
  
Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet v. 2021  

 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen  
Pedatori-valmennukset jatkuvat vuonna 2021. Ne tarjoavat foorumin oppia uutta ja jakaa 
osaamista. Tiimien onnistumiskeskustelut ja kehityskeskustelut fokusoivat osaamisen ke-
hittämisen tiimeihin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Lisääntynyt osaaminen tuottaa li-
säarvoa asiakkaille muun muassa yksilöllisinä opintopolkuina ja joustavina toteutuksina. 
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Erityisenä painopisteenä on pedagogisesti kestävä ja vastuullinen toiminta sekä digitaali-
suus. Toteutusmalleja esitellään kuukausittain TEAMsissa ”Yhteisessä pöydässä”. 
 
Yhteisöllisyyden aikaansaaminen  
Yhteisöllisyyttä vahvistetaan kampuksilla, toimipisteissä ja tiimeissä. Yhteisöllisyyden ai-
kaansaamisessa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia, joka pitää Keudan toiminnan 
saavutettavana ja paikallisena. Koulutus suunnitellaan ja oppimista tuetaan vuonna 2020 
luotujen organisaatiorakenteiden avulla. 

 
Tiimit kehittävät toimintaansa kohti itseohjautuvaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Yhtei-
sölliseen toimintaan osallistuu laajasti kampuksen/toimipisteen henkilöstöä ja mukaan kut-
sutaan kumppaneita. 

 
Oppimisyhteisöjen merkitystä ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan. Vuoden 2021 ai-
kana jatkokehitetään opiskelijakunnan ja tutor-toiminnan toteutusmallit. 

 
Brändin uudistus  
Keuda tarjoaa ketterästi ja tehokkaasti toimivan osaamisen kehittämisen palvelun yksilöille 
ja organisaatioille. Se näyttäytyy haluttuna työpaikkana, jossa arvostetaan osaamista ja 
uudistutaan jatkuvasti.  

 
Välitämme opiskelijoidemme ja asiakkaidemme urapoluista sekä menestyksestä ja huoleh-
dimme työyhteisön hyvinvoinnista. 

  
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2022-2023 

Tulevaa kehitystä on entistä vaikeampaa ennakoida. Työelämän muutokset, koronakriisin 
tuomat haasteet sekä teknologioissa ja ansaintalogiikoissa tapahtuvat muutokset vaikutta-
vat eri alojen osaamisen kehittämistarpeeseen. Koronapandemian talousvaikutukset ovat 
merkittävät. Toimintaympäristö tulee olemaan varsin erilainen kuin luulimme. Vaikka tilan-
netta pidetään synkkänä, Teknologiateollisuus haastaa kaikkia kohti positiivista kasvuske-
naariota, digivihreälle kiihdytyskaistalle. 

Toimintaympäristön muutoksissa on keskeistä oppimisympäristöjen jatkuva uudistaminen 
ja työelämäkumppanuudet. Teemme tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja panostamme 
opintotarjonnan asiakaslähtöiseen suunnitteluun. Toimimme kestävästi ja vastuullisesti 
muuttuneessa tilanteessa. Innostamme uusien teknologioiden kokeiluun ja käyttöönottoon. 
Digitaaliset mahdollisuudet kuten AR, VR ym. rikastavat tulevaisuudessa kaikkia Keudan 
aloja. Olemme vastuullisia toimissamme niin opiskelijaa, ympäröivää yhteiskuntaa kuin 
ympäristöä kohtaan.  

Merkittävä toimintaympäristöön vaikuttava uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen. 
Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen 
peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuutta voi suorittaa 
tutkintokoulutuksen lisäksi myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TU-
VA) sekä kansanopistojen pitkillä linjoilla. Uudistus tuo mukaan 2. asteen tutkintojen mak-
suttomuuden. 

Osallistumme Keravan ja Vantaan kanssa työllisyyden kuntakokeiluun. Kokeilun tavoittee-
na on edistää työttömien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia rat-
kaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Rakennamme moniammatillista, alueellista 
osaamisen ja työllisyyden palveluiden verkostoa sekä kehitämme uusia koulutus- ja val-
mennusmalleja. 

Toimintaympäristön muuttuessa keskeistä on edelleen rakentaa vahvuuksien varaan ja 
kiinnittää huomiota onnistumisiin. Tärkeintä on, että välitämme. Näin Keuda kukoistaa! 
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OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Tuloslaskelma

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

53 756 836 Toimintatuotot 54 115 464 57 034 553 57 718 000 58 469 000

52 392 346 Myyntituotot 51 867 201 53 740 790

96 387 Maksutuotot 79 505 119 878

1 197 572 Tuet ja avustukset 2 161 929 3 165 168

70 531 Muut toimintatuotot 6 829 8 717

127 546 Valmistevaraston muutos

-35 885 602 Toimintamenot -38 248 293 -40 160 303 -40 561 000 -40 967 000

-27 745 039 Henkilöstömenot -31 227 162 -33 322 114

-4 478 948 Palvelujen ostot -3 365 830 -3 151 966

-3 004 216 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 986 423 -3 112 580

-105 963 Avustukset -183 766 -75 003

-551 436 Muut toimintakulut -485 112 -498 640

17 998 780 Toimintakate 15 867 171 16 874 250 17 157 000 17 502 000

868 Rahoitustuotot ja -kulut -100

17 999 648 Vuosikate 15 867 171 16 874 150 17 157 000 17 502 000

-638 144 Poistot ja arvonalentumiset -554 200 -705 150 -700 000 -750 000

17 361 505 Tilikauden tulos 15 312 971 16 169 000 16 457 000 16 752 000

Vyörytyserät

Yhteiset palvelut -14 111 467 -15 558 669

Painottamaton opiskelijavuosimäärä 1188 1803 1304 1251 354 5900

Tulos Kampus 1 Kampus 2 Kampus 3 Kampus 4 Kampus  5* Yhteensä

Kampuksen tilikauden tulos 4 240 740       7 950 468      4 921 171        5 415 042  1 218 394  23 745 815   

Opetus- ja koulutuspalvelujen yhteiset -1 525 637 -2 315 423 -1 674 605 -1 606 542 -454 609 -7 576 815

Opetus- ja koulutuspalvelujen tulos 2 715 103 5 635 045 3 246 566 3 808 500 763 785 16 169 000

Hallinto- ja johtamispalvelut -203 747 -309 222 -223 642 -214 552 -60 713 -1 011 876

Henkilöstöpalvelut -85 770 -130 171 -94 145 -90 318 -25 558 -425 962

Taloushallintopalvelut -77 016 -116 885 -84 536 -81 100 -22 949 -382 485

Viestintäpalvelut -103 746 -157 452 -113 876 -109 247 -30 914 -515 235

Tietohallintopalvelut -554 124 -840 982 -608 231 -583 510 -165 118 -2 751 965

Kiinteistöpalvelut -2 161 565 -1 406 254 -2 079 735 -1 148 330 -290 620 -7 086 504

Siivouspalvelut -353 243 -280 178 -333 733 -166 313 -1 133 467

Ruokapalvelut -554 001 -441 186 -494 421 -505 403 -269 135 -2 264 146

Kokous- ja tapahtumapalvelut -121 707 -184 712 -133 591 -128 161 -36 266 -604 437

Yhteiset palvelut yhteensä -4 214 919 -3 867 042 -4 165 909 -3 026 934 -901 273 -16 176 077

Netto -1 499 816 1 768 002 -919 343 781 566 -137 488 -7 077

* Kampus 5 sisältää johtamiskoulutukset ja tutkintoa edeltävien palvelujen koulutukset. Aikuisten perusopetuksen 

opiskelijavuosimääräksi on arvioitu 74.  
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5.3 Yritys- ja elinvoimapalvelut 

 
Tulosalueella annettava koulutus ja päätehtävä  
 

Yritys- ja elinvoimapalvelut toimii yritysten ja elinkeinoelämän kumppanina tarjoten asiak-
kaille Keudan monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Tulosalueen pääasialliset teh-
tävät ovat myynti ja markkinointi, asiakkuuksien hoito, työelämätarpeiden ennakointi ja uu-
sien palveluratkaisujen kehittäminen, yritysten rekrytointipalvelu sekä uudelleen sijoittumi-
sen tuki. Asiakkaita ohjataan löytämään kulloinkin paras palveluratkaisu Keudan palveluva-
likoimasta. Tulosalue vastaa Keudan laajennetusta oppisopimustoiminnasta. 

 
Yritys- ja elinvoimapalvelujen henkilöstö tekee yhteistyötä työnantajien, kuntien elin-
keinotoimijoiden, kehittämisyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen sekä julkisen sektorin toimijoiden 
kanssa. Kumppanuuspohjaista yhteistyötä niin strategisten kumppaniyritysten kuin erilai-
sissa palveluverkostoissa tehostetaan ja systematisoidaan määrittelemällä toiminnan ta-
voitteet, toimenpiteet, vastuuhenkilöt sekä seurannan mittarit suhteutettuna Keudan vuotui-
seen kokonaistavoitteeseen. Pandemia-aikana opitut ja käytetyt digitaaliset yhteistyön tavat 
vakiinnutetaan relevanteilta osin myös ns. normaalitoimintaan; mm. videoneuvottelut, säh-
köinen allekirjoitus ja hankintasopimusten digitalisointi. 
 
YES-Keski-Uusimaan aluepäällikkö tukee Keudan kuntien kanssa tekemän sopimuksen 
mukaisesti kunnissa ja Keudassa tapahtuvaa yrittäjyyskasvatustyötä ja toimii Keski-
Uudenmaan yrittäjyyskasvatusverkoston puheenjohtajana.  

 
Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet v. 2021 
 

Henkilöstön osaamisen varmistaminen 
Hyödynnetään henkilöstön monipuolista osaamista ja vahvuuksia sekä juurrutetaan hyviä 
käytänteitä tiimien ja tulosalueen kehittämisessä. Asiakaslähtöinen palvelu, tuotteistaminen 
sekä myynti- ja markkinointityö vaativat osaamisen vahvistamista. Osaamista kartutetaan 
hankkimalla henkilöstölle räätälöityä täsmäkoulutusta sekä osallistumalla sovitusti myös 
pitkäkestoisempiin koulutuksiin. 
 
Tulosalueella toteutetaan kvartaaleittain tiimien onnistumiskeskustelut sekä henkilökohtai-
set kehityskeskustelut, joissa tunnistetaan yksilö- ja tiimitason osaamistarpeet ja laaditaan 
osaamisen kehittämisen suunnitelmat toimenpiteineen. Tarvittaessa tulosalueella jatketaan 
työnohjausta yhteisöllisen, tavoitteellisen ja jokaisen osaamista arvostavan sekä välittävän 
työkulttuurin aikaansaamiseksi. 
 
Osallistutaan aktiivisesti Keudan sisäisiin koulutuksiin, pedatoreille ja sovitusti kampuskoh-
taisiin kehittämispäiviin sisäisen yhteistyön ja pedagogisen yhteistyön sekä asiakaslähtöi-
sen palvelun tiivistämiseksi. Sisäisiä prosesseja ja työkäytänteitä kehitetään ammatillisen 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla hyödyntäen asiakaspalautteita, asiakaskuunteluja se-
kä jatkuvaa oman toiminnan arviointia. Määritellään kunkin roolit ja vastuut niin Keudan si-
säisessä yhteistyössä kuin asiakkaiden kokonaisvaltaisessa palvelussa ja tarjotaan tarvit-
taessa myös henkilökohtaista tukea osaamisen kehittämisen kysymyksissä. MFiles-
asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa tehostetaan. Ulkoisesti rahoitettu kehittämis-
toiminta nivotaan osaksi arkitoimintaa.  

 
Yhteisöllisyyden aikaansaaminen  
Tulosalueella panostetaan avoimeen, vuorovaikutteiseen ja osallistavaan työkulttuuriin sys-
tematisoimalla kokouskäytännöt, järjestämällä erilaisia teemallisia kohtaamisen foorumeita 
niin sisäisesti kuin asiakkaiden ja verkostokumppaneiden kanssa. Luodaan em. toiminnalle 
yhteiset pelisäännöt. Järjestetään tiimien omia sekä tulosalueen henkilöstön yhteisiä kehit-
tämispäiviä me-hengen vahvistamiseksi ja panostetaan työhyvinvointia edistävään toimin-
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taan. Käsitellään henkilöstökyselyjen tulokset, laaditaan kehittämistä vaativiin asioihin toi-
menpidesuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan tiimi- ja tulosaluetasolla. Tunnistetaan 
myös uusia poikkeusoloissa sovellettavia, verkossa tapahtuvia, epävirallisempiä kanssa-
käymisen muotoja.   

 
Luodaan toimivia rakenteita ja yhdessä tekemistä opetus- ja koulutuspalvelujen kanssa 
koordinoitujen, asiakaslähtöisten palvelujen ja prosessien toteuttamiseksi hyödyntäen 
myös digitaalisia mahdollisuuksia.  
 
Yhteisöllisyyttä rakennetaan myös ekosysteemisesti. Tulosalue palvelee julkista sektoria, 
vastaa strategisista yrityskumppanuuksista, valmistelee kumppanuussopimukset, koordinoi 
alumnitoimintaa sekä kumppanuusverkostotoimintaa ja kehittää yritysten neuvonta- ja oh-
jauspalvelua ml. rekrytointituki. Koordinoidaan sidosryhmä- ja yrityskumppaneille tarjottavia 
tilaisuuksia ja tapahtumia.  Sidosryhmäyhteistyössä määritellään Keudan sisällä vastuut ja 
roolit selkeästi, luodaan yhteistyölle tavoitteet ja seurataan onnistumisia. Tunnistetaan työ-
elämän osaamisvajeita ja vastataan tarpeisiin erilaisten asiakkaidemme ja kumppa-
neidemme joko itse tai palveluverkostomme kautta. Poikkeusoloissa työllistymistä tukevien 
yritysyhteistyömuotojen kehittämistä jatketaan eri aloilla. Lisäksi edistetään opiskelijoiden 
työllistymismahdollisuuksia ja työnhakutaitoja. 
 
Strategisten kumppanuusasiakkaiden palvelu varmistetaan toimimalla systeemisesti: nime-
tään ohjaus- ja projektiryhmät, tehdään ennakoiva vuosisuunnittelu toteutettavien koulutus-
ten osalta, ylläpidetään säännöllistä yhteyttä kumppaniasiakkaiden vastuuhenkilöihin ja 
suunnitellaan yhteistyössä uudenlaisia tarvelähtöisiä ja innovatiivisia toteutuksia.  

 
Brändin uudistaminen 
Edistetään asiakkaille näkyvää ja arjessa toimivaa Keudan strategian mukaisesta ketterää, 
digitaalista, saavutettavaa, paikallista, vastuullista, kestävää, tehokasta ja taloudellista toi-
mintaa tulosalueen perustehtävän osalta. Uudistustyössä on keskeistä tunnistaa ja kehittää 
tulosalueen palvelujen näkyvyyttä niin, että asiakkaat löytävät palvelut helposti. Panoste-
taan hyvän asiakaskokemuksen aikaansaamiseen mm. varmistamalla asiakkaiden palvelu-
tarpeisiin vastaamisen lyhyillä vasteajoilla ja palvelemalla ns. yhdeltä luukulta. Hyödynne-
tään digitaalisia viestintäkanavia niin uusasiakashankinnassa kuin olemassa olevien asia-
kassuhteiden ylläpidossa. Henkilöstön osaamista ja onnistuneita asiakkuuksia tuodaan 
esille Keudan intrassa, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tarinoina. Edistetään yritysten 
kanssa tehtävän kumppanuustyön näkyväksi tekemistä.  

 
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2022 – 2023 
 

Koronakriisi jatkunee pidempään aiheuttaen tuhoja terveyden lisäksi laajemmin yhteiskun-
nassa ja taloudessa. Kriisi pakottaa muuttamaan totuttuja ajattelu-, käyttäytymis- ja toimin-
tatapoja. Entistä tärkeämmiksi tekijöiksi muodostuu organisaatioiden toimintakyvyn ylläpito, 
luottamus ja uudistumiskyky. Yllätyksellisten tilanteiden hallinta luo vaateita osaamiselle ja 
nopeille suunnan muutoksille. Digitaalisten palvelujen käyttö lisääntyy merkittävästi ja tun-
nistetaan uudenlaisia mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä digitaalisesti. Uusia liiketoimintamal-
leja ja palveluja syntyy ja julkiset palvelut modernisoituvat. Yrittäjät ja yritykset kehittävät ja 
tarjoavat uusia digitaalisia palveluja. Tämän mahdollisuuden taustalla on jo aiemmin nähty 
talouden megatrendi, joka perustuu datan ja keinoälyn käyttöön ja teknologian sulautumi-
seen kaikkeen. 

 
Toimintaympäristön pitkän aikajänteen sekä kriisiaikojen aiheuttamat muutokset vaikuttavat 
talouden rakenteisiin ja ansaintalogiikan uudelleen määrittelyyn. Eri toimialojen nopeasti 
muuttuvat osaamisvaateet luovat koulutustoiminnalle jatkuvaa haastetta. Palvelutuotteita 
tulee kehittää asiakkaiden tarvitsemalla tavalla, joten ennakointi- ja palvelumuotoilutyön 
merkitys korostuu. 
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Koulutuspoliittisesti on keskeistä resursseja säästävien asiakaslähtöisten palvelutoteutus-
ten luominen hyödyntäen koulutusmuodot ylittävää yhteistyötä. Jatkossa on saatava 
enemmän aikaan niukkenevilla resursseilla. Verkostoissa toimiminen tulee korostumaan 
osaamisresurssien optimaalisen käytön näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjillä on jatkossa 
entistä vahvempi rooli alueellisessa ja paikallisessa työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä, 
alueellisissa ekosysteemisissä verkostoissa ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.  

 
 
 

YRITYS- JA ELINVOIMAPALVELUT

Tuloslaskelma

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

3 944 758 Toimintatuotot 2 613 975 2 643 967 2 675 000 2 710 000

3 276 166 Myyntituotot 2 613 975 2 449 108

950 Maksutuotot 0 0

667 642 Tuet ja avustukset 0 194 859

0 Muut toimintatuotot 0 0

-2 878 050 Toimintamenot -2 612 475 -2 633 817 -2 660 000 -2 686 000

-1 529 463 Henkilöstömenot -1 295 552 -1 501 529

-1 332 071 Palvelujen ostot -1 297 323 -1 126 738

-7 099 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 100 -2 750

0 Avustukset 0 0

-9 416 Muut toimintakulut -5 500 -2 800

1 066 708 Toimintakate 1 500 10 150 14 999 24 000

-15 Rahoitustuoto ja -kulut

1 066 693 Vuosikate 1 500 10 150 14 999 24 000

0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0

1 066 693 Tilikauden tulos 1 500 10 150 14 999 24 000

Vyörytyserät

Yhteiset palvelut -785 265 -617 408  
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5.4 Yhteiset palvelut 

 

Tulosalueen päätehtävä 
 

Yhteiset palvelut tukee keskitetysti kuntayhtymän strategista ja operatiivista johtamista se-
kä huolehtii osaltaan Keudan johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Tehtä-
vänä on tarjota kuntayhtymän eri tulos- ja vastuualueille, kampuksille ja toimipisteille niiden 
tarvitsemia palveluja laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Yhteisissä palveluissa tu-
emme oppimista ja tarjoamme asiantuntemusta. Tuemme, autamme ja ohjaamme eri tu-
losalueita yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tuotamme sisäisille ja ulkoisille asiak-
kaillemme asiakaslähtöisiä palveluita. Lisäksi Yhteiset palvelut tukee demokraattista pää-
töksentekoa. Yhteiset palvelut sisältää hallinto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto, ruoka-, 
kiinteistö, viestintä- ja markkinointi-, sekä kokous- ja tapahtumapalvelujen toiminnot ja me-
not. Yhteiset palvelut vastaa omalta osaltaan Keudan strategian käytäntöön viemisestä, 
laadunhallinnasta, uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanosta sekä uuden organisaa-
tion mukaisen toiminnan juurruttamisesta. 

 

Talouspalvelut tuottaa laadukkaita vastuualueensa palveluja Keudan tarpeisiin tehden luo-
tettavaa yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. 
 
Kiinteistöpalveluiden perustehtävä on tarjota koulutuskuntayhtymän toiminnoille tarvetta 
vastaavat kiinteistötilat taloudellisesti ja kestävä kehitys huomioiden sekä luoda kiinteistöis-
sä oppimisprosessia tukevat ulkoiset puitteet. Lisäksi koordinoimalla tilojen käyttöä yksikön 
tavoitteena on saavuttaa selviä kustannussäästöjä kiinteistöjen hoidossa.   
Ruoka- ja ravintolapalvelut tuottavat hyvinvointia ja terveyttä sekä arjen ja juhlien elämyk-
siä, suositusten mukaisesti kaikille eri Keudan asiakassegmenteille. Vastuullisuus huomioi-
daan vahvasti prosesseissa, hankinnoissa sekä työhyvinvoinnissa. 
 
Kokous- ja tapahtumapalvelut ylläpitävät ja kehittävät Keudan aula- ja AV-palveluita sekä 
kokous- ja tapahtumapalveluita.  
 
Viestintä- ja markkinointipalvelut tuottavat suunnitelmallista ja tehokasta markkinointia sekä 
viestintää vahvistaakseen perustoimintamme eli yksilöllisten, vaikuttavien koulutus- ja kehi-
tyspalvelujen tuottamista. Lisäksi viestinä ja markkinointi edistää ja vahvistaa mielikuvia, 
jotta Keuda nähdään eri kohderyhmille innostavana opiskelupaikkana, haluttuna työpaikka-
na ja ketteränä kumppanina toiminta-alueellaan. 

 

Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet 

Henkilöstön osaamisen varmistaminen 
Tuemme kaikkia tulosalueita yhtymästrategian käytäntöön viennissä. Huolehdimme, että 
kehittämishankkeiden tavoitteet ja odotetut tulokset ovat strategisten tavoitteiden mukaisia. 
Osallistamme Keudan henkilöstöä laadunhallinnan kehittämiseen mm. toiminnan arviointiin 
osallistumisen kautta. 
Edistämme edelleen Orchidea-innovointityökalun aktiivista käyttöä, mikä omalta osaltaan 
tukee uusien ideoiden esiin tuomista, niiden käyttöönottoa ja hyvien käytänteiden jakamis-
ta. 
Kiinteistöpalvelut ylläpitää energiatehokkuustoimenpiteiden mukaisia hankkeita päivittämäl-
lä omaa osaamistaan ja investoimalla uuteen rakennusautomaatiojärjestelmään sekä osal-
listumalla aktiivisesti yhteisten verkostojen toimintaan. 

 
Ruoka- ja ravintolapalveluissa olemme kartoittaneet henkilöstön osaamista tulevaisuuteen, 
kouluttaneet henkilöstöä laajasti osaamistarpeen mukaan, jatkamme samaa toimintaa ja 
teemme yhteistyötä kouluttajien kanssa. 
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AV-palvelut järjestää henkilöstölle perehdytystä Keudan uusiin AV-ympäristöihin jokaisessa 
toimipisteessä kahdesti vuodessa. AV-ympäristöjen uudistamista jatketaan Keudan AV-
linjausten mukaisesti. 

 
Talouspalveluissa seurataan aktiivisesti säädösten ja ohjeiden muutoksia, toimitaan niiden 
mukaisesti ja ohjeistetaan Keudan henkilöstöä. Lisäksi henkilökunta osallistuu ajankohtai-
siin koulutuksiin tasapuolisesti ja välittää saamaansa tietoa muille. 
 
Viestintä- ja markkinointipalveluissa seurataan aktiivisesti toimialaan vaikuttavien säädös-
ten ja ohjeiden muutoksia, toimitaan niiden mukaisesti ja edelleen ohjeistetaan Keudan 
henkilöstöä. Viestintä- ja markkinointihenkilöstö osallistuu ajankohtaisiin koulutuksiin ja vä-
littää saamaansa tietoa muille. 
 
Varmistamme henkilöstön ja esimiesten palvelupolkujen asiakaslähtöisyyden. Lisäksi var-
mistamme, että henkilöstöllä ja esimiehillä on riittävä osaaminen ja ohjeistus käytettävis-
sään henkilöstöhallinnon palveluiden osalta. 
 
Hallinto- ja johtamispalveluissa otetaan käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä, joka sisältää 
myös tiedonohjaussuunnitelman. Päätöksentekijät koulutetaan uuden asianhallintajärjes-
telmän käyttöön. Vuoden 2021 aikana selvitetään, miten tiedonohjaussuunnitelma saadaan 
näkyviin koko henkilökunnalle. Tiedonohjaussuunnitelma sisältää mm. asiakirjojen säilytys-
ajat.  

 
Yhteisöllisyyden aikaansaaminen 
Tuemme edelleen valtakunnallisen opiskelijapalautteen tulostiedon hyödyntämistä Keudan 
kaikilla tulosalueilla.  
Osallistamme Keudan opiskelijoita laadunhallinnan kehittämiseen mm. toiminnan arviointiin 
osallistumisen kautta. 
 
Kiinteistöpalvelut huolehtii yhdessä muiden tulosalueiden kanssa opiskelijoiden ajantasai-
sista oppimisympäristöistä sekä henkilöstön turvallisista työympäristöistä korjaamalla ja 
kehittämällä niitä talousarvion mukaisesti  
 
Hyvinvointi ja yhteisöllisyys on tärkeitä asioita Keudassa. Ruoka- ja ravintolapalvelut tuovat 
henkilöt yhteen ja jakavat mukavia hetkiä jokaisen arkeen, jotka nostavat yhteisöllisyyttä. 
Aulapalveluresurssia lisätään eri toimipisteissä. Näin tuetaan oppimista paikallisen AV- ja 
IT-tuen sekä yleisen turvallisuuden tunteen lisääntymisen myötä. 
Vuoden alussa otetaan käyttöön lähipalveluiden palvelusuunnitelma, jossa määritellään 
toimipisteissä toteutuvat lähipalvelut ja edellytykset niiden toteutumiselle. 
 
ICT-laitteiden määrää kasvaa vuonna 2021, koska opiskelija ja työntekijämäärän lisäänty-
minen vaatii myös ICT-laitteiden määrän nostamista. Tietohallinon henkilöstömäärää lisä-
tään vuoden 2021 vastaamaan kasvavaa kysyntää, osittain yhteistyössä AV-palvelujen 
kanssa. 

 
Talouspalveluissa toimimme vastuullisesti ja huolehdimme siitä, että taloudenhoito on tu-
loksellista. Tuotamme raportteja ja taustatietoa yhdessä muiden yhteisten palvelujen toimi-
joiden kanssa, jotka mahdollistavat talouden reaaliaikaisen seurannan ja sitä kautta tiedolla 
johtamisen. Tuemme ja autamme toinen toisiamme sekä talousasioissa keudalaisia. Pi-
dämme huolta itsestämme ja toinen toisistamme, joka takaa hyvän työvireen. 

 
Viestintä- ja markkinointipalveluissa koko organisaation henkilöstön viestinnän osaamista 
vahvistetaan tuottamalla säännöllisiä täsmäkoulutuksia toimipisteissä sekä eri teknologiota 
hyödyntäen. Yhteisöllisyyttä kasvatetaan nostamalla esiin toimintaympäristössä tapahtuvia 
tekemisiä ja onnistumisia, joihin on helpompi samaistua ja mallintaa omaan toimintaan.   
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Henkilötietojen käsittelyn (tietosuojan) yleisen tietoisuuden edelleen vahvistaminen Intran 
ja nettisivujen avulla sekä ohjeistuksia täsmentämällä. Sähköisten palvelujen edelleen 
kehittäminen henkilötietojen käsittelyn vaatimukset huomioon ottaen, esim. sähköisen al-
lekirjoituksen laajempi käyttöönotto.  
  

Brändin uudistaminen 

Otamme käyttöön valtakunnallisen työelämäpalautteen keräämisjärjestelmän. Tuemme 
edelleen työelämäpalautteen tulostiedon hyödyntämistä Keudan kaikilla tulosalueilla.  
 
Osallistamme Keudan asiakkaita, kumppaneita ja sidosryhmiä laadunhallinnan kehittämi-
seen mm. toiminnan arviointiin osallistumisen kautta. 
 
Toimimme alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa aktiivisina kump-
paneina ja mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeiden vetäjinä. Olemme myös mu-
kana toteuttamassa alueellisia hankkeita yhteistyössä kuntien, oppilaitosten ja muiden si-
dosryhmien kanssa. 
 

Yhtenä vuoden 2021 keskeisenä teemana on vastuullisuus ja ekoloogisuus. Kuntayhty-
mässä on ollut osa-aikainen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden koordinaattori, vuo-
den 2021 talousarvioon on esitetty ko. tehtävän kokoaikaistamista ja vakinaistamista.  
 
Kiinteistöpalvelut mahdollistaa osaltaan kierrätyksen järjestämisen kiinteistöissä yhdessä 
sovittavien periaatteiden mukaisesti. 
 
Ruoka- ja ravintolapalvelut tarjoavat ajanmukaisia palveluita ja elämyksiä arjessa ja juh-
lassa, erilaisten oppijoiden kanssa, jotka tuovat Keudan osaamista ja brändiä esille. 
Jaamme tietoa ja informaatiota eri viestintäkanavien kautta vastuullisesti. 
 
InfoTV -järjestelmän vaihto uuteen Info-järjestelmään aloitetaan vuonna 2021. Samassa 
yhteydessä Kampusten 3 & 4 toimipisteiden auloihin luodaan näyttöjen ja aularobottien 
avulla ensimmäiset VAU-ympäristöt (VAU = vastaanotamme aulassa uniikisti). 
 
Brändi uudistuu tekemisen kautta, Keudan ilmettä on hieman uudistettu vuoden 2020 ai-
kana kohderyhmäystävällisemmäksi ja toimintaa jatketaan edelleen. Tavoitteena on saa-
da aikaan räätälöityä, kohdistettua viestintää ja markkinointia. Visualista ilmettä vahviste-
taan toimipisteissä. Tarkoituksena on aikaansaada visuaalisesti tunnistettavia Keuda-
elementtejä, kuten sisääntuloaulojen yhtenäisempi asiakaspalvelulähtöinen näkymä. Digi-
taalisia palveluita uudistetaan ja niiden rinnalle tuodaan kohdistettuja räätälöityjä palvelu-
ja. Näitä on esimerkiksi kotisivujen uudistaminen sekä chat-botit asiakaskohderyhmien 
toimintaa tehostamaan. 
  
Digitaalisia palveluita (sähköinen allekirjoitus, itsepalvelut yms) lisätään niin opiskelija kuin 
henkilöstön käyttöön. Luodaan "roadmap" hallinnollisten palveluiden kehityspoluksi tutus-
tumalla mahdollisiin järjestelmiin ja palveluihin 
 
Talouspalvelut on luotettava toimija, joka palvelee sekä ulkoisia että sisäisiä kumppaneita 
säädösten ja määräysten mukaisesti positiivisella ja kehittävällä asenteella. 
 
Vastaamme omalta osaltamme Keudan hyvän työantajakuvan muodostumisesta tuotta-
malla laadukkaita henkilöstöhallinnon palveluita. 
 
Uuden valtuustokauden alusta 1.6.2021 alkaen otetaan Keudan yhtymävaltuustolle käyt-
töön sähköinen kokousjärjestelmä, jolloin kaikki kokousmateriaali toimitetaan sähköisessä 
muodossa. Yhtymähallitus on käyttänyt sähköistä kokousjärjestelmää jo vuodesta 2014.  
 
Tarkastuslautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen käsittely siirretään asianhallintajärjes-
telmään vuoden 2021 aikana.  
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Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2022 – 2023 

 

Kuntayhtymän opiskelijavolyymin kasvaessa kasvaa myös yhteisten palvelujen (lähipalve-
lujen) palvelutarve. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy henkilölisäyksiä tietohallintopalve-
luihin, aulapalveluihin ja tekniseen kiinteistönhoitoon. Lisäksi on esitetty kestävän kehityk-
sen ja vastuullisuuden koordinaattorin palkkaamista. Strategisena linjauksena on edelleen, 
että lähipalvelut hoidetaan pääsääntöisesti ns. omana työnä.  Vuoden 2021 talousarviossa 
Yhteisten palvelujen nettomenot ovat yhteensä n. 12,1 milj. €, mikä on n. 4,5 % eli 
523 000 € enemmän kuin vuonna 2020. Nettomenojen kasvu johtuu suurelta osin tulojen 
vähentymisestä, joiden arvioidaan vähenevän Koronapandemian vuoksi noin 306 000 €. 
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YHTEISET PALVELUT

Tuloslaskelma

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

2 545 143 Toimintatuotot 2 162 500 1 856 800 1 879 000 1 903 000

1 695 715 Myyntituotot 1 779 500 1 496 300

2 054 Maksutuotot 1 000 1 000

319 291 Tuet ja avustukset 20 000 20 000

528 083 Muut toimintatuotot 362 000 339 500

-13 485 934 Toimintamenot -13 743 417 -13 960 477 -14 100 000 -14 241 000

-5 326 605 Henkilöstömenot -5 655 984 -6 018 092

-3 336 768 Palvelujen ostot -3 157 850 -3 232 390

-3 365 029 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 651 683 -3 665 345

-16 650 Avustukset -18 000 -15 000

-1 440 882 Muut toimintakulut -1 259 900 -1 029 650

-10 940 791 Toimintakate -11 580 917 -12 103 677 -12 221 000 -12 338 000

-318 Rahoitustuotot ja kulut -1 000 -1 000

-10 941 109 Vuosikate -11 581 917 -12 104 677 -12 221 000 -12 338 000

-3 746 083 Poistot ja arvonalentumiset -3 729 210 -4 071 400 -4 250 000 -4 435 000

-14 687 192 Tilikauden tulos -15 311 127 -16 176 077 -16 471 000 -16 773 000

Painotettu opiskelijavuosimäärä 6 393 6550

 €/opiskelijavuosi 2 395 2 470

Hallinto- ja johtamispalvelut, 

henkilöstöpalvelut, taloushallinto-

palvelut sekä viestintäpalvelut 341 357

Tietohallintopalvelut 387 420

Kiinteistöpalvelut 1 112 1 082

Siivouspalvelut 173 173

Ruokapalvelut 319 346

Kokous- ja tapahtumapalvelut 63 92

Yhteiset palvelut yhteensä 2 330 2 470

2 395 2 470 eur/opiskelija

Painotetut opiskelijavuodet 6550 6300 250

Yhteensä
Opetus- ja 

koulutuspalvelut

Yritys- ja 

elinvoima-

palvelut

Hallinto- ja johtamispalvelut, 

henkilöstöpalvelut, taloushallinto-

palvelut ja viestintäpalvelut 2 335 558 2 246 415 89 143

Tietohallintopalvelut 2 751 965 2 646 928 105 037

Kiinteistöpalvelut 7 086 504 6 816 027 270 477

Siivouspalvelut 1 133 467 1 090 205 43 262

Ruokapalvelut 2 264 146 2 177 728 86 418

Kokous- ja tapahtumapalvelut 604 437 581 367 23 070

Yhteisten palvelujen vyörytyserät -16 176 077 15 558 669 617 408  
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5.5 Henkilöstösuunnitelma 

 
 

Uusien virkojen/toimien perustaminen sekä nimikemuutokset 2021 
 
Alla olevat muutokset on huomioitu seuraavan sivun nimikeluettelossa.  
 
Opetus- ja koulutuspalvelut  
 
Uudet virat ja toimet: 

- 1 koulutusassistentti 
- 1 opinto-ohjaaja 

 
Lakkautettavat virat ja toimet: 

- 1 AIPO koordinaattori 
- 1 kuraattori 
- 1 toimialapäällikkö 

 
 
Yhteiset palvelut 
 
Uudet toimet: 

- 1 aulapalveluvastaava 
- 1 koordinaattori (vastuullisuus ja kestävä kehitys) 
- 1 tekninen asiantuntija 
- 1 tekninen kiinteistönhoitaja 
- 1 tietojärjestelmäasiantuntija 

 
Nimikemuutokset: 
Muutetaan yksi ammattimiehen nimike tekniseksi kiinteistönhoitajaksi. 
 
 
Yritys- ja elinvoimapalvelut 
 
Lakkautettavat toimet: 
1 työvalmentaja 
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vakinaiset virat ja toimet 2021 
 

Jos kaikkia tehtävänimikkeen virkoja/toimia ei ole täytetty, on ko. tehtävänimikkeen kohdalla kerrottu 
täytettyjen nimikkeitten lukumäärä / olemassa olevien nimikkeitten lukumäärä.  
 
 
Opetus- ja koulutuspalvelut (476/515) 
 
Hallinto (2) 
Kehittämisasiantuntija 1 
Rehtori  1 
 
Johtamisen koulutus (7/8) 
Opettaja  7/8 
 
KV- ja kilpailutoiminta (4) 
KV-assistentti  1 
KV-suunnittelija 1 
Palveluesimies  1 
Opettaja  1 
  
Kampus 1 (112/118) 
Ammattimies   10 
Ammattiohjaaja 1/2 
Asuntolanhoitaja-ohjaaja 1 
Eläintenhoidon ohjaaja 1 
Floristi  1 
Karjanhoitaja  3 
Keittiömestari  1 
Koneasentaja  2 
Koulutusjohtaja 1 
Opettaja   72/85 
Puutarhuri  1/2  
Tilanhoitaja  1 
Toimialapäällikkö 3 
Päätoiminen tuntiopettaja 1  
Työmestari  1 
Työnjohtaja   2  
Yövalvoja   1 
 
Kampus 2 (96/103) 
Ammattimies  6  
Ammattiohjaaja 2/3 
Koulutusjohtaja 1 
Logistiikkakoordinaattori 1 
Opettaja  84/90 
Toimialapäällikkö 2 
 
Kampus 3 (89/97)  
Ammattimies  10 
Ammattiohjaaja 4/5 
Koulutusjohtaja  1 
Opettaja  71/78 
Pesulanhoitaja 1 
Toimialapäällikkö 2 
 
Kampus 4 (61/68) 
Ammattiohjaaja 3 
Koulutusjohtaja  1 
Opettaja  54/61 
Toimialapäällikkö 3 
 
 

 
Suunnittelu- ja ohjauspalvelut (105/115) 
Hakukoordinaattori 2 
Kirjastosihteeri 1 
Koulutusassistentti 21/22 
Koulutusjohtaja, vararehtori 1 
Koulutussuunnittelija 4/5  
Opettaja  50/57 
Opintohallintokoordinaattori 2 
Opinto-ohjaaja 19/20 
Palveluesimies 2  
Toimialapäällikkö 1 
Verkko-opetuksen suunnittelija 1 
Verkkopedagogiikan kehittäjä 1 
 
Yhteiset palvelut (130/135) 
 
Hallinto- ja johtamispalvelut (4/5) 
Kuntayhtymän johtaja  1 
Arviointijohtaja 1 
Asianhallintapäällikkö  1 
Hallinnon assistentti  1 
Koordinaattori (vastuullisuus ja kestävä  
kehitys)  0/1 

 
Taloushallintopalvelut (8) 
Taloussuunnittelupäällikkö 1 
Laskentapäällikkö 1 
Hankinta-asiantuntija 1 
Kirjanpitäjä  2 
Talousassistentti 3 
 
Henkilöstöpalvelut (5) 
Henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö 1 
Henkilöstöasiantuntija 1 
Henkilöstösuunnittelija 1 
Henkilöstösihteeri 2 
 
Viestintä- ja markkinointipalvelut (4) 
 
Viestintä- ja markkinointipäällikkö  1 
Markkinointikoordinaattori 1 
Yhteisökoordinaattori 1 
Viestintäkoordinaattori 1 
   
Kokous- ja tapahtumapalvelut (9/10) 
Palvelupäällikkö 1 
Tekninen tuottaja  1 
Kokousisäntä  1 
Asiakaspalveluassistentti 1 
Aulapalveluvastaava 4/5 
AV-vastaava  1 
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Tietohallinto- ja digipalvelut (10/12) 
Tekninen asiantuntija 0/1 
Tietohallintopäällikkö 1 
Tietojärjestelmäpäällikkö  1 
Tietojärjestelmäsuunnittelija  1 
Tietojärjestelmäasiantuntija  7/8 

 
Kiinteistö- ja siivouspalvelut (39/40) 
Huoltomestari  1 
Kiinteistönhoitaja  6 
Kiinteistönhoitaja/oppilaitosisäntä 3 
Kiinteistöpäällikkö  1 
Laitoshuoltaja 24 
Siivooja  2 
Siivouspäällikkö  1 
Tekninen kiinteistönhoitaja 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruokapalvelut (51) 
Ruokapalvelupäällikkö  1 
Kahvilanhoitaja  5 
Keittiöesimies  4 
Kokki  26 
Keittiövastaava 6 
Ravintolapäällikkö  7 
Salivastaava 2 
 
Yritys- ja elinvoimapalvelut (20) 
 
Asiakkuuspäällikkö 8 
Johtaja, yritys- ja elinvoimapalvelut 1 
Myynti- ja asiakkuuskoordinaattori 1 
Myynti- ja asiakkuuspäällikkö 1 
Palveluasiantuntija 1 
Palveluassistentti 1 
Palvelumuotoilija 1 
Palvelupäällikkö 1 
Palvelusuunnittelija 4 
Ura- ja rekrypalvelukoordinaattori 1  
 
Yhteensä  626/670
  

 

Suomen hallituksen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön palkkaamiseen osoitta-
malla rahalla on rekrytoitu henkilöstöä seuraavasti. Vakinaiset rekrytoidut henkilöt ovat mu-
kana yllä olevissa vakinaisen henkilöstön määrissä. 

 
Kampus 1:  

- kaksi määräaikaista ammattiohjaajaa 
- yksi vakinainen ammattiohjaaja 

 
Kampus 2: 

- kolme määräaikaista ammattiohjaajaa 
- yksi määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja 
- yksi määräaikainen projektikoordinaattori 

 

Kampus 3: 

- kaksi määräaikaista ammattiohjaajaa 
- yksi vakinainen ammattimies 

 
Kampus 4: 

- yksi määräaikainen ammattiohjaaja 
 
Suunnittelu- ja ohjauspalvelut 

- kolme määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa 
- kolme vakinaista opettajaa 
- yksi vakinainen opinto-ohjaaja 
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6. Tuloslaskelmaosa 

 
Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelujen järjestämisestä aiheu-
tuviin kustannuksiin. Käyttötalousosassa esitettyjen tulosalueiden menot lasketaan 
yhteen talousarvion tuloslaskelmaosan toimintamenoihin ja tulot toimintatuloihin. Sa-
moin on yhdistetty tulosalueiden suunnitelmapoistot ao. tuloslaskelman riviin. 
 
Vuoden 2021 talousarviossa 
• Toimintakate on 4 780 723 € 
• Rahoituksen netto on -1 100 € 
• Vuosikate 4 779 623 € 
• Suunnitelman mukaiset poistot 4 776 550 € 
• Tilikauden tulos +3 073 €. 
 
Rahoitustulojen ja menojen erotuksen arvioidaan olevan -1 100 €. Se perustuu vah-
vaan oletukseen, että korkotaso pysyy edelleen matalana. Vuoden 2021 rahoitusme-
noiksi arvioidaan 2 100 € ja vuosina 2022–2023 noin 1 000 €/vuosi. Merkittäviä kor-
kotuloja tai muita rahoitustuottoja ei ole odotettavissa nykyisellä rahoitusrakenteella ja 
korkotasolla. Haasteena tuleville vuosille on negatiisin talletuskoron tuleminen ke-
vään 2021 aikana. Siihen varaudutaan sijoittamalla käteisvaroja mahdollisimman tur-
vallisiin sijoitusinstrumentteihin. Mikäli korkotaso pysyy edelleen edullisena, kuntayh-
tymän rahoitustarve hoidetaan ns. kuntatodistusten avulla. Viimeksi kuntayhtymällä 
on ollut vuonna 2000 pitkäaikaista lainaa. 
 
Kuntayhtymän investoinnit ovat viime vuosina olleet kohtalaiset. Vuonna 2021 net-
toinvestointien osuus kasvaa vuoteen 2020 verrattuna melko paljon. Kuntayhtymän 
nykyinen poistosuunnitelma vastaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusta lu-
kuun ottamatta kiinteistöjen poistoaikoja, joissa noudatetaan yhtymähallituksen pää-
töksen ja perusteluiden mukaisesti 30 vuoden poistoaikaa. 
 
Alla olevassa kuvassa nähdään vuosikatteen, suunnitelman mukaisten poistojen se-
kä tilikauden tuloksen kehitys vuosina 2012–2023. Vuonna 2021 tilikauden tulos on 
noin +3 073 €, joka tarkoittaa, että vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset 
poistot. Tämä kuitenkin edellyttää edelleen uusien toimintamallien jalkauttamista ja 
prosessien tehostamista sekä huomion kiinnittämistä koko organisaatiossa talouden 
seurantaan, jotta arvioituun tulokseen on mahdollista päästä. Vuoden 2022–2023 ta-
loussuunnitelma on laadittu sillä oletuksella, että tilanne pysyy melko samanlaisena 
kuin vuonna 2020 ja 2021. Suunnittelun lähtökohtana on, että perussopimuksen mu-
kaisesti Keudan toiminta ja talous tullaan toteuttamaan vallitsevaan talousraamiin. 
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KEUDA Yhteensä

Tuloslaskelma

TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

60 246 737 Toimintatuotot 58 891 939 61 535 320 62 272 000 63 082 000

57 364 226 Myyntituotot 56 260 676 57 686 198

99 391 Maksutuotot 80 505 120 878

2 184 506 Tuet ja avustukset 2 181 929 3 380 027

598 614 Muut toimintatuotot 368 829 348 217

127 546 Valmistevaraston muutos

-52 249 586 Toimintamenot -54 604 185 -56 754 597 -57 321 000 -57 894 000

-34 601 107 Henkilöstömenot -38 178 693 -40 841 735

-9 147 787 Palvelujen ostot -7 821 003 -7 511 094

-6 376 344 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 652 206 -6 780 675

-122 613 Avustukset -201 766 -90 003

-2 001 734 Muut toimintakulut -1 750 517 -1 531 090

8 124 697 Toimintakate 4 287 754 4 780 723 4 951 000 5 188 000

535 Rahoitustuotot ja -kulut -1 000 -1 100

8 125 232 Vuosikate 4 286 754 4 779 623 4 951 000 5 188 000

-4 384 227 Poistot ja arvonalentumiset -4 283 410 -4 776 550 -4 950 000 -5 185 000

3 741 005 Tilikauden tulos 3 344 3 073 1 000 3 000

1 471 178 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000

-2 000 000 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

3 212 183 Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 453 344 1 453 073 1 451 000 1 453 000  
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7.  Investointiosa 

 
Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuo-
sille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellis-
ten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenoihin. Investointiosassa valtuusto hy-
väksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. 
 
Investointiosan määrärahoista yhtymävaltuustoon nähden sitovia eriä ovat: hanke-
kohtainen rakentaminen, rakentaminen ja saneeraus yhteensä sekä kalusto yhteen-
sä. Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja nostettiin vuonna 2019 talousarviossa 
500 000 euroon, kun se aikaisemmin oli 300 000 €. 

 

7.1 Hankekohtainen rakentaminen (hankeraja 500 000 €) 
 
Vuodelle 2021 on budjetoitu yli 500 000 € ylittävää hankerahaa Wärtsilänkadun van-
han osan 1. kerroksen aulan ja keittiösiiven 2. kerroksen peruskorjaukseen yhteensä 
900 000 €. Toinen hanke on keudatasoisen kiinteistöautomaation uusinta 600 000 €, 
joka on jaksotettu vuosille 2021 (400 000 €) ja 2022 (200 000 €). 
 

7.2 Rakentaminen ja saneeraus 
 

Mikäli toteutetulla hankkeella parannetaan ko. kohteen tasoa, niin määräraha on va-
rattu investointiosaan. Jos kysymyksessä on ns. vuosikorjaus tai jos korjauksen avul-
la kohde palautetaan ennalleen, niin määräraha on varattu käyttötalousosaan. 
 
Rakentamiseen ja saneeraukseen on investointiosaan yhteensä varattu 2,8 milj. €. 
Tämä on 1,6 milj. € pienempi kuin vuonna 2020. Syynä on, ettei vuoden 2020 inves-
tointiosasssa ollut hankekohtaista rakentamista. 
Tarkempi investointien kohdennus on esitetty seuraavalla sivulla. 
.  
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INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2021 Kustan-

nusarvio

Ed. 

vuosien 

käyttö

TA 2020+

MUUTOS
TA 2021 TS 2022 TS 2023

HANKEKOHTAINEN RAKENTAMINEN

Kiinteistöautomaation uusinta 

keudatasoisesti 400 000      200 000      

Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs 

aulat ja keittiösiiven 2. krs peruskorjaus 900 000      

HANKEKOHTAINEN RAKENTAMINEN YHT. 1 300 000   200 000      -                

RAKENTAMINEN JA SANEERAUS

Kiinteistöjen yhteiset

Suunnittelemattomat korjaustarpeet 200 000      

Kierrätyspisteiden toteutus 200 000      300 000      

Mahdolliset opetustilojen järjestelyt eri 

kampuksilla 2 000 000  3 500 000   

Yhteensä 2 500 000  400 000      2 300 000  3 500 000   

Keskikatu 3

Malliluokka ja saneeraussuunnittelu 60 000         

Kerava-salin saneeraus 500 000      

Opetustilojen pintasaneeraus 300 000      

Yhteensä 65 000        560 000      300 000      

Kirkkotie 31

Hiusalan työsalin ja aputilojen saneeraus 60 000         

Pihkakivien uusintaa 20 000         

Yhteensä 100 000      80 000         

Lopentie 20

Auto-osaston vesikaton kunnostus 20 000         

Rakennusosaston saneeraus + IV 100 000      

Luokkatilojen muutokset ja korjauksia 200 000      

Piha-alueen maisemointia 50 000        

Yhteensä 170 000      320 000      50 000        

Lukkarinpolku 2

Autopuolen nosto-ovien sähköistys 20 000         

Rakennusosaston pölynpoistoimuri 15 000         

Yhteensä 30 000        35 000         

Pekka Halosen akatemia

C- ja D-talon kuituyhteydet 20 000         

Kameravalvonnan laajennus 20 000         

Yhteensä 15 000        40 000         

Saaren Kartano

Jokiranta, alakerran peruskorjaus 300 000      

Leissantien peruskorjaus + asf (430jm) 100 000      

Veljesrannan uusi vierasmaja 250 000      

Puutarhan sokkelit, kattolevyt ja taiminmyymälän katos 35 000         

Työnjohtorakennuksen vesikaton uusinta 35 000         

Päämajan pintasaneerausta 25 000         

Viljamakasiinin lattia 10 000         

Veljesrannan vierasmajan pihat yms 50 000        

Päämajanpintasaneerausta 25 000        

Yhteensä 790 000      755 000      75 000        

Sarviniitynkatu 9

Operan ravintolasalin saneeraus 50 000         

Liikuntasalin sosiaalitilojen saneeraus 30 000         

Auditorion saneeraus 100 000      

LVI-osaston 2. krs saneeraus ja 1. krs 

varastotilojen saneeraus 80 000         

Yhteensä 220 000      260 000      

Sibeliuksenväylä 55

Solujen ulko-ovien uusinta+lukitus 15 000         

Puistolan ruokasalin lattian uusinta 30 000         

Puistolan IV-koneiden saneeraus 30 000         

Rantasaunan saneeraus 60 000         

Ulkoalueiden toimintojen suunn. Ja tot. 50 000         

Peltolan kylmiöiden korjaussuunn. 20 000        

Asuntolan solujen saneeraus, solu 5 40 000        

Yhteensä 195 000      185 000      60 000        

Wärtsilänkatu 7

IV-koneiden uusintaa 3. vaihe 100 000      

Autokori ja autoas. Lattiapinnoitteen uusinta 30 000         

Keudaattoritilojen muutokset 30 000         

Auditorion saneeraus takaisin 100 000      

Liikuntasalin täydellinen pintasaneeraus 200 000      

Ulkoalueiden suunittelu ja toteutus 50 000        

Vanhojen luokkatilojen uudistamista 300 000      

Yhteensä 190 000      160 000      650 000      

RAKENTAMINEN JA SANEERAUS YHT. 4 275 000  2 795 000   3 435 000  3 500 000   

KALUSTO

Yhteiset palvelut 1 092 500  1 730 000   1 000 000  1 000 000   

Opetus- ja koulutuspalvelut 1 317 000  2 175 000   1 300 000  1 300 000   

KALUSTO YHT. 2 409 500  3 905 000   2 300 000  2 300 000   

INVESTOINNIT MENOT YHTEENSÄ 6 684 500  8 000 000   5 935 000  5 800 000   

TULOT YHTEENSÄ

INVESTOINNIT NETTO 6 684 500  8 000 000   5 935 000  5 800 000    
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Käyttötalousosan kunnostushankkeet 

 

Käyttötalousosaan vuodelle 2021 sisältyvät suurimmat kunnostushankkeet ja niiden 
määrärahavaraus toimipisteittäin on lueteltu liitteessä. Yhteensä ko. hankkeiden mää-
rärahavaraus on 444 000 €. Vuonna 2020 vastaava määräraha oli yhteensä 
430 000 €.  
 

7.3 Irtain omaisuus, kalusto 
 

Kalustoinvestointeihin on varattu yhteensä 3,9 milj. €, joka on 1,5 milj. € enemmän 
kuin vuonna 2020 (2,4 milj. €). Eniten investoidaan tietohallintoon (1,3 milj. €), jossa 
suurimmat investoinnit kertyvät tietokoneiden hankinnasta leasing-koneiden tilalle 
(0,4 milj. €) ja satsaaminen toiminnan kehittämisen järjestelmiin (0,3 milj. €). Kam-
puksilla suurimmat investoinnin kohdistuvat lähinnä tekniikan alan laiteinvestointeihin 
(0,7 milj. €), ajoneuvojen uusimiseen (0,2 milj. €) ja kaluston päivittämiseen nykyajan 
opetusvaatimuksia vastaaviksi. Suunnitellut kalustohankinnat on esitetty liitteessä. 
Kalustehankinnoilla pidetään koulutuskuntayhtymän laitteet ja opetuskalusto ajanmu-
kaisina sekä kilpailukykyisinä. 
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8.  Rahoitusosa 

 
Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kuntayhtymän 
maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muo-
dossa. Rahoituslaskelman yläosassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien 
rahavirtaa. Siitä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointime-
nojen kattamiseen. Laskelman alaosassa esitetään rahoituksen rahavirta eli antolai-
nauksen, lainakannan muutokset ja oman pääoman muutokset. 
 
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto on -3 220 377 € eli tulorahoitus ei kata 
kokonaan suunniteltuja investointeja. Rahoitusvaje katetaan kuntayhtymän aikai-
semmilta vuosilta kertyneillä kassavaroilla. Arvion mukaan vuosien 2022 ja 2023 in-
vestointien toteuttamiseen ei tarvita lainaa. Oleellista kuitenkin on, että toimintaa pys-
tytään muuttamaan ja sopeuttamaan muutoksien vaatimalla tavalla. Kuntayhtymän 
talouden pysyessä edelleen vakaalla pohjalla taloussuunnitelmassa esitetyt inves-
toinnit pystytään toteuttamaan ja mahdolliset alijäämät pystytään kattamaan aikai-
sempien vuosien ylijäämillä. 
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TP 2019 RAHOITUSLASKELMA TA 2021 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

1 000 €  € € € €

Toiminnan rahavirta

8 125 Vuosikate 4 286 754 4 779 623 4 951 000 5 188 000

Satunnaiset erät

-54 Tulorahoituksen korjauserät 0

8 072 Toiminnan rahavirta 4 286 754 4 779 623 4 951 000 5 188 000

Investointien rahavirta

-4 307 Investointimenot -6 684 500 -8 000 000 -5 935 000 -5 800 000

0 Rahoitusosuudet investointimenoihin

54

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot

-4 253 Investointien rahavirta -6 684 500 -8 000 000 -5 935 000 -5 800 000

3 819 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 397 746 -3 220 377 -984 000 -612 000

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien 

muutokset

-132 Vaihto-omaisuuden muutos

296 Saamisten muutos

-731 Korottomien  velkojen muutos

-567 Rahoituksen rahavirta 0 0 0 0

3 252 Rahavarojen muutos -2 397 746 -3 220 377 -984 000 -612 000  
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LIITTEET 

 
 
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentakaavat 
 
 
Perusrahoitus 
Koulutuksen järjestäjän perusrahoitus vuodelle 2021 lasketaan seuraavasti: 
€ = Harkinnanvarainen rahoitus, € + (0,70 x (Laskennallinen rahoitus, € - strategiara-
hoitus, € - Harkinnanvarainen rahoitus, €) x Järjestäjän vuoden 2020 tavoitteellinen 
opiskelijavuosimäärä x (Järjestäjän vuoden 2019 toteutunut painotettu opiskelijavuo-
simäärä / Järjestäjän vuoden 2019 toteutunut painottamaton opiskelijavuosimäärä) 
/Kaikkien järjestäjien vuoden 2020 painotettu opiskelijavuosimäärä yhteensä. 
OKM päättää vuosittain erillispäätöksellä koulutuksen järjestäjän tavoitteellisen opis-
kelijavuosimäärän. 
 
Suoritusrahoitus 
Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoituksen myöntämisen suoritemäärä vuodelle 
2021 saadaan seuraavasti: 
€ = 0,2 x laskennallinen rahoitus x ((suoritettujen tutkinnon osien osaamispistemäärä 
vuonna 2019 x kustannusryhmän kerroin x tutkintotyypin kerroin + suoritettujen tut-
kinnon osien osaamispistemäärä vuonna 2019 x erityisen tuen järjestämisen kerroin 
x erityisen tuen opiskelijavuosimäärä + suoritettujen tutkintojen määrä vuonna 2019 x 
kustannusryhmien kerroin x tutkintotyypin kerroin x 18 tai 72 + suoritettujen tutkinto-
jen määrä vuonna 2019 x kustannusryhmien kerroin x tutkintotyypin kerroin x erityi-
sen tuen järjestämisen kerroin x erityisen tuen opiskelijavuosimäärä)/Kaikkien koulu-
tuksenjärjestäjien vuoden 2019 suoritusrahoituksen suoritemäärä) 
 
Vaikuttavuusrahoitus 
Koulutuksen järjestäjän vaikuttavuusrahoituksen suoritemäärä vuodelle 2021 saa-
daan seuraavasti: 
€ = 0,1 * laskennallinen rahoitus x (alueellinen kerroin x 0,075 x (työllisten opiskelijoi-
den määrä 31.12.2018 vuoden 2017 aikana koko tutkinnon suorittaneista * 2 tai 4 + 
työllisten opiskelijoiden määrä 31.12.2018 vuoden 2017 aikana tutkinnon osien suo-
rittaneista opintonsa päättäneistä x 1 tai 2 / kaikkien koulutuksen järjestäjien työllisten 
opiskelijoiden määrä 31.12.2018 vuoden 2017 tutkinnon osien suorittaneista opinton-
sa päättäneistä + 0,00625 x opiskelijapalautteen 1.7.2019 – 30.6.2020 aloituskyselyn 
laskennallinen pistemäärä / kaikkien järjestäjien opiskelijapalautteen 1.7.2019 – 
30.6.2020 aloituskyselyn laskennallinen pistemäärä + 0,01875 x opiskelijapalautteen 
1.7.2019 – 30.6.2020 päättökyselyn laskennallinen pistemäärä / kaikkien järjestäjien 
opiskelijapalautteen 1.7.2019 – 30.6.2020 päättökyselyn laskennallinen pistemäärä 
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KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT 

KÄYTTÖTALOUSESITYKSET 2021 TA 2021 TA 2021

Järvenpää Mäntsälä

Wärtsilänkatu 7 Lukkarinpolku

Remonttirahaa (eri kohteita) 20 000       Yleisremonttirahaa 10 000       

Opiskelijatyöremontit (eri kohteita) 10 000       Uusi lähihoitajaluokka 15 000       

Nuohous jatkuu 15 000       ulkovalaistuksen uusinta 10 000       

Työhuonejärjestelyitä 20 000       Yhteensä 35 000       

Yhteensä 65 000       

Mäntsälä

Wärtsilänkatu 63 Saaren kartano

Yleisremonttirahaa 10 000       Yleisremonttiraha 20 000       

Opiskelijatyöremontit 10 000       useita pieniä kohteita mm. wc-tiloja

Yhteensä 20 000       Opiskelijatöiden tarvikkeet 20 000       

useita kohteita mm. maarakentajat

Ulkoalueiden kunnossapito 6 000         

Sibeliuksenväylä Valtra-rakennukset kourut ja syöksyt 10 000       

Yleisremonttirahaa 15 000       Päällikön -talon saunatilojen saneeraus 10 000       

Ulkoalueiden hoito + viljelypalsta 10 000       Lusikkalinna-rakennuksen aulasaneeraus 5 000         

Kanoottikatos 10 000       Siivouksen esitykset 8 000         

Valaisinuusinta 5 000         Yhteensä 79 000       

Siivouksen esitykset 4 000         

Yhteensä 44 000       

Nurmijärvi

Yleisremonttirahaa (eri kohteita) 15 000       

Kerava Ruokasalin valaistuksen muutos 15 000       

Sarviniitynkatu Piha-alueen suunnittelua 10 000       

Yleisremonttirahaa 20 000       Siivousken esitykset 4 000         

sis opiskelijatyökohteet ja valaisinmuutoksia Yhteensä 44 000       

Liikuntasalin pimennysverhot ja näyttämö 20 000       

verhojen uusintaa

IV-kone TK1 ohjausmuutokset 10 000       Tuusula

Siivouksen esitykset 4 000         Kirkkotie

Yhteensä 54 000       Yleisremonttirahaa 10 000       

Opiskelijalokerikkojen lukituksen uusiminen 9 000         

IV-koneen TK4 päivitys ja erillistalo IV 10 000       

Keskikatu Kioskin rulon sähköistys 6 000         

Yleisremonttirahaa 15 000       Siivouksenesitykset 8 000         

Taajuusmuuttajat IV-koneisiin 15 000       Yhteensä 43 000       

Yhteensä 30 000       

Pekka Halosen akatemia

Sipoo Yleisremonttirahaa 10 000       

Yleisremonttirahaa 5 000         IV-koneen ohjausmuutos 10 000       

Yhteensä 5 000         B-talon valaistuksen uusinta 5 000         

Yhteensä 25 000       

Yhteensä 444 000      
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KALUSTOHANKINNAT vuonna 2021 € €

Yhteiset palvelut 1 730 000 Kampus 2 510 000    

Kokous- ja tapahtumapalvelut 375 000    Kirkkotie 95 000       

Kerava-sali 45 000      Kalusto 15 000       

AV-hankinnat 250 000    Oppimisympäristöjen kehittäminen 20 000       

Hybridi-auto 50 000      Työsalin remontti 60 000       

Kalusto 30 000      

Sarviniitynkatu 415 000    

Tietohallinto 1 255 000 Kalusto 120 000    

IT-ympäristön laajennus 290 000    Prosessi 20 000       

Leasing-koneiden uusiminen 440 000    Labra 30 000       

Palvelimet 120 000    Pienkone 35 000       

Verkkolaitteet 65 000      Festo harjoitussarjat 30 000       

Toiminnan kehittämisen järjestelmät 340 000    Liikuntasali kuntoiluvälienet 25 000       

Kuorma auton täysperävaunu 110 000    

Viestintäpalvelut 100 000    Asennusharjoitustilat 25 000       

VAU-aulat  (Kampus 3 ja 4) 100 000    Hitsauskoneet ja kaasuventtiilit 20 000       

Kampus 1 575 000    Kampus 3 880 000    

Lopentie 189 000    Sibeliuksenväylä 20 000       

Kuntosalilaitteiden kunnostus 30 000      Elintarvikealan pienlaitteita 20 000       

Opetustilojen modernisointi 50 000      

Hybridiauto 30 000      Wärtsilänkatu 860 000    

Opetuslaitteistot 35 000      Oiko-tasohöylä 13 000       

Varastointikokonaisuus 14 000      Iskunvaimennintestausjärjestelmä 10 000       

Opetuslaitteistojen uusinta 15 000      Pistehitsauslaite 15 000       

It-luokan opetuslaitteiden uusiminen 15 000      Nosturit 15 000       

Leveänauha 50 000       

Saarenkartano 345 000    Ohjauskulmiensäätölaite 30 000       

Säilörehun korjuukoneisto 70 000      CNC-työstökoneet 200 000    

Kaivinkone 150 000    CNC-koneiden työkaluja 45 000       

Iskuvasara 10 000      Teollisuus 4.0 harjoittelu- ja koul.ympäristö 150 000    

GPS käsimittauslaite 15 000      Kalusteet Wärtsilänkadun A-aula 130 000    

Simulaattori metsäalan opetukseen 50 000      Pukukaapit 30 000       

Opetuskalustoa 50 000      Tulityöperäkärry, välineiden päivitys 20 000       

Pikkubussi 30 000       

Lukkarinpolku 41 000      Pikkubussi 30 000       

Pikkubussi 30 000      Henkilöauto 30 000       

Kalusteiden uusimista 11 000      Pienkoneet, laitteet, työkalut 10 000       

Alumiinitelineet 18 000       

Johtamiskoulutus 30 000      Kippaava jäteastia 14 000       

Kalusteiden uusiminen 30 000      Kahden rakennusalan luokan kalusteet 20 000       

Kampus 4 180 000    

Keskikatu 51 000       

Kalusto 51 000       

Pekka Halonen 57 000       

Kamerakaluston uusiminen 30 000       

Luokkien kalusteiden uusiminen 15 000       

Luokkien varustaminen etämonimuoto-

opetukseen 12 000       

Wärtsilänkatu 72 000       

Kalusto 72 000       

Kalusto yhteensä 3 905 000  
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Opiskelijamäärät kunnittain ja yhteishaun aloituspaikat  
 

Vuosilta 2014-2017 opiskelijamäärä perustutkintokoulutuksessa olevista opiskelijoista 20.9. tilanteen mukaan

Vuosilta 2018-2020  opiskelijamäärässä on mukana kaikki opiskelijat 30.9. tilanteen mukaan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Järvenpää 836 876 927 899 1115 1062 1015

Kerava 670 645 723 724 962 994 1025

Mäntsälä 411 426 460 453 542 557 554

Nurmijärvi 472 492 519 515 576 665 639

Pornainen 77 87 99 84 134 131 119

Sipoo 171 166 183 160 208 208 205

Tuusula 636 636 673 672 841 812 825

Muut kunnat 1414 1421 1574 1471 2363 2478 2732

Yhteensä 4687 4749 5158 4978 6741 6907 7114  
 

 

 
 
 
Yhteishaun aloituspaikat vuosina 2020 ja 2021 

 
 vuosi 2020 vuosi 2021  
Järvenpää 443 468   
Kerava 389 390  
Mäntsälä 310 266 
Nurmijärvi 191 181   
Sipoo 65 65 
Tuusula 183 149 
 
Yhteensä 1581 1519 
 
Aloituspaikat koulutusaloittain: 
    
Humanistiset ja taidealat 107 123 
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 175 170  
Luonnontieteet - - 
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 114 116 
Tekniikan alat 505 495 
Maa- ja metsätalousalat 140 120 
Terveys- ja hyvinvointialat 142 112 
Palvelualat 290 265 
 
Valmentava koulutus (VALMA) 108 118 
  
Yhteensä 1581 1519  
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PERUSPÄÄOMAOSUUDET JÄSENKUNNITTAIN

Jäsenkunta € %-osuus

Järvenpää 2 140 225 24 %

Kerava 2 479 786 28 %

Mäntsälä 501 067 6 %

Nurmijärvi 530 476 6 %

Pornainen 113 439 1 %

Sipoo 399 101 4 %

Tuusula 2 801 524 31 %

8 965 618 €         
 

 

 

 

 


