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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustolle

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

1 Tarkastuslautakunnan toiminta
1.1 Kokoonpano

Yhtymävaltuuston valitsemina tarkastuslautakunnan jäseninä tilikaudella 2017 ovat
19.10.2017 saakka toimineet:

Juri Linros, puheenjohtaja
Maire Suomi , varapuheenjohtaja
Vesa Lundberg, jäsen

Yhtymävaltuusto valitsi 19.10.2017 toimikaudelle 2017-2021 tarkastuslautakuntaan
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

- Hans Kanerva, puheenjohtaja Marjaana Manninen
- Jannika Gröndahl, varapuheenjohtaja Jari Oksa
- Pekka Pekkala, jäsen Aila Lehtinen

Tilikauden 2017 arviointi on toteutettu 19.10.2017 valitun tarkastuslautakunnan toi-
mesta.

1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida , ovatko yhty-
mävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toi-
minta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

1.3 Toimintamuodot

Lautakunta on perehtynyt suunnitelman mukaisesti valittuihin kuntayhtymän toimintoi-
hin. Vuoden 2017 toimintaa käsitelleissä kokouksissa on asiantuntijoina kuultu kun-
tayhtymän johtajan ja talouspäällikön lisäksi Keudan palvelualojen toimialapäällikköä.
Vuoden 2017 arvioinnin painopistealueina ovat olleet Keudan palvelualojen koulutus,
valmistautuminen ammatillisen koulutuksen reformiin, kuntayhtymän talousarvio sekä
sidonnaisuusilmoitukset. Tilikauden 2017 arviointia koskeviin kokouksiin tarkastuslau-
takunta on kokoontunut neljä kertaa.

Lautakunnan päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan
sihteerinä on toiminut kuntayhtymän vastuunalainen tilintarkastaja.

2 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

2.1 Käyttötalousosa

Yhtymävaltuuston asettamia sitovia määrärahoja olivat talousarvion mukaan tulosalu-
eiden nettomäärärahat eli tilikauden tulos. Tulosalueiden tulee kattaa yhteisten palve-
lujen kustannukset. Yhteisiin palveluihin on sisällytetty mm. kiinteistöjen suunnitelman
mukaiset poistot.



TILIKAUDEN TULOS (
Talousarvio Talousarvion Toteuma Poikkeama

muutokset
Yhteiset palvelut -14635 -14149 486
Keudan opetus - ja koulutus -
palvelut 13956 15228 1272

Keudan työelämäpalvelut 228 1302 1074
Keuda yhteensä -415 2381 2833

2.2 Tuloslaskelmaosa

Tilikauden tulos oli ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 3.762.760,56 E.
Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli budjetoitu 998.253 E. Tuloslaskelmaosassa
valtuustoon nähden sitova taso on rahoitustulot ja -menot (= rahoitus netto ). Talous-
arviossa rahoitustuotot ja -kulut olivat -3.500,00 E. Vuoden rahoitusneton toteuma oli

eli määräraha alittui 186.035 E.

2.3 Rahoitusosa

Rahoitusosassa rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat tasot ovat antolai-
nauksen muutokset ja lainakannan muutokset. Antolainaukset ja lainakannan muutok-
set vuoden talousarviossa on budjetoitu nollaksi ja toteutuivat budjetoituna.

2.4 Investointiosa

Investointiosassa valtuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat
ovat sitovia. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat osakkeet ja osuudet
yhteensä, hankekohtainen rakentaminen, rakentaminen ja saneeraus yhteensä sekä
kalusto yhteensä. Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja on 300.000 euroa. Vuoden
2017 hankekohtaiseen rakentamiseen oli talousarviossa varattu määrärahaa seuraa-
ville hankkeille (määräraha pitää sisällään talousarviomuutokset):

o Mäntsälän Saaren kartano, maanrakentajien halli, jonka vuoden 2017 määrä-
raha oli 20.000 E. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 720.000 E.

Tilikauden aikana yhtymävaltuusto korotti kalustohankintojen määrärahaa 295.000 E.

Kalustohankintojen määräraha oli talousarviomuutoksen jälkeen

toitua pienempinä.

Osakkeiden ja osakkeiden hankintaan ei ollut budjetoitu määrärahaa. Tilikauden ai-
kana toteutui Kiinteistö Oy Sampolan Helmen myynti, josta tuloutui investointiosaan

2.5 Arvio taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Valtuuston asettamat käyttötalouden tavoitteet saavutettiin kaikilla tulosalueilla, eikä
määrärahaylityksiä toteutunut. Tilikauden tulos oli erittäin hyvä ja ylijäämää kertyi 2,8

Toteu-
tunutta tilikauden ylijäämää voidaan pitää erittäin hyvänä huomioiden toteutuneet am-
matillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän toteuma oli 4897 opiskelijaa. Vuoden



2017 talousarvio oli laadittu 5047 yksikköhintaisen opiskelijan mukaan. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö muutti Keudan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa vuo-
delle 2017 siten, että se oli 4 897 opiskelijaa. Täyttöaste oli siten tasan 100 % ja kun-
tayhtymä sai rahoituksen täysimääräisesti kaikista oppilaitosmuotoisen ammatillisen
peruskoulutuksen opiskelijoista.

Rahoitusasema säilyi vahvana ja tilikauden päättyessä kuntayhtymällä ei ollut pitkäai-
kaista lainaa.

Investoinnit toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti, eikä sitovien määrärahojen
ylityksiä toteutunut. Kokonaisuutena investoinnit toteutuivat budjetoitua pienempinä.
Aiempina tilikausina toteutettujen merkittävien kiinteistöinvestointien seurauksena tili-
kauden investointitarve on ollut maltillinen.

3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

3.1 Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan arviointijärjestelmä

Talousarviossa vuodelle 2017 kuntayhtymän mittaristo muodostui strategia- ja tulos-
mittareista sekä määrämittareista.

Tuloskorttien mittaristo koostui strategia- ja tulosmittareista sekä määrämittareista. Mit-
tarit esitettiin koulutusaloittain ja jaettuna nuorten ja aikuisten koulutuksiin. Yhtymäval-
tuustoon nähden sitovia tavoitteita olivat strategia - ja tulosmittarit alla olevien tasojen
mukaisesti

Opetus- ja koulutuspalvelut yhteensä
Työelämäpalvelut yhteensä

Keudan mittaristo uusittiin talousarvioon vuodelle 2018. Opetus- ja koulutuspalvelujen
tulosalue otti uuden mittariston käyttöön myös tilikauden 2017 mittaristona, joten vuo-
den 2017 tilinpäätöksen mittarit on esitetty asiakaslupausten onnistumisen näkökul-
masta toimialoittain. Mittaristoon on yhdistetty nuorten ja aikuisten koulutusten mittari-
tiedot. Keuda vaihtoi vuoden 2017 aikana opintohallintojärjestelmän, jolloin talousar-
vion 2017 mukaisten mittaritietojen kokoaminen vanhasta ja uudesta järjestelmästä
sekä niiden eriyttäminen nuorten ja aikuisten koulutuksiin olisi vaatinut kohtuuttoman
työmäärän. Lisäksi tietojen oikeellisuutta ei olisi pystytty takaamaan. Talousarviossa
2017 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei näin ollen pystytä kaikilta
osin todentamaan.

Tulos- ja strategiamittareiden osalta jatko-opintoihin sijoittumista ei pystytty mittaa-
maan, sillä tietoja ei enää ollut saatavissa. Työllistymistiedot kerättiin vain ammatillisen
peruskoulutuksen suorittaneilta, joten niitä ei ole esitetty opetus- ja koulutuspalveluiden
mittaristossa. Kerättyjen tietojen pohjalta työttömyysprosentti on 14,22%, tavoitteeksi
oli asetettu 16,1 %.

Työelämäpalvelujen tulosalueella pystyttiin mittaritiedot kokoamaan talousarvion 2017
mukaisesti.

Uuden opintohallintojärjestelmän sisältämän toiminnan mittaritiedon tuottamista kehi-
tetään siten, että toiminnan seurannan ja päätöksenteon tueksi saadaan tuotettua au-
tomatisoituja ja ajantasaisia mittaritietoja helposti saataville (mm. personoidun työpöy-
dän avulla). Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on muuttanut täysin
opiskelijamäärälaskentaa. Vuosi 2017 on viimeinen, jolloin opiskelijamäärä on laskettu
henkilöittäin kahtena laskentapäivänä. Vuodesta 2018 alkaen opiskelijamäärä laske-
taan opiskelijavuosina.

Kuntayhtymän toiminnan arviointijärjestelmää kehitettiin vuonna 2017 mm. laatimalla
uusi mittaristo sekä arviointi- ja palautekello vuodelle 2018. Keudassa on käytössä



IMSProcess (IMS = Integrated Management System) toimintajärjestelmä, johon on ku-
vattuna mm. Keudan keskeiset toimintaprosessit.



3.2 Opetus - ja koulutuspalvelut

Tilinaäätösmittarit 2017

Auto-ja

logistiikka Hyvinvointi

Liike-

elämä

Luonto ja

ympäristö Palvelualat

Tekniikka ja

rakentaminen

Tutkintoa

edeltävät

palvelut

TA2017

nuoret

TA2017

aikuiset TP 2017
Keulassa luut oman polun ammattiin
0 iskelija alaute 3,6 4 3,9 3,8 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,8

Läpäisy 65,4 74,7 73,4 66,2 58,9 70,6 67,6 72 68,2

T öt töm smittari, % 16,1 14
,
2

Suoritetu t tu tk innot

Perustutkinnot

opsperusteiset 89 168 315 47 142 287 1040 1048

nä ttö erusteiset 19 162 60 93 51 150 599 535

Ammattitutkinnot 12 16 56 10 17 14 206 125

Erikoisammattitutkinnot 0 2 0 1 11 33 14

VALMA 26 26

Yhteensä 120 346 433 150 211 462 26 1748

Suoritetut tutkinnon osat

Lukumäärä 1011 1872 2447 929 1269 2039 4226 9567
O iskeli 'amäärä VOS

Perustutkinnot

ops-perusteiset 400 572 995 264 448 876 3705 3637

nä ttö erusteiset 39 357 138 243 145 338 1263 1260

VALMA 82 79 82
Ammattitutkinnot 28,4 41,6 100,1 62,1 29,4 39 300,6

Erikoisammattitutkinnot 2 27 13,3 9
298

51,3
imuskoulutusOppisopimuskoulutus

Keudan sisäiset 400 542
Perustutkinnot 29 44 48 10 80 121 332

Ammattitutkinnot 2 2 14 7 128 8 161
,Erikoisammattitutkinnot 2 4 43 49

Muut järjestä jät 64 91
Perustutkinnot 2 16 6 11 2 37

Ammattitutkinnot 44 5 1 50

Erikoisammattitutkinnot 1 3 4

NAO 7 20 26 12 22 87

MAO 25 13 21
195

59

T övoimakoulutus,otp 3238 2790 5398 9205 11426

Tä denn otp 1168 339 73 7489 1946 9069

Kansano pisto (kurssia ) 507 650 507

Keuda luo öelämäkum . uuksla
OY:n myy 1170,00 2342,00 107620,00 13745,00 53366,00 164638,00 600000,003) 342881,00

Keudassa saa innostua ja innostaa
Henkilöstö palaute 3, 1 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4

Kelpoisuusmittari , % o etushenkilöstö 94,2 82 94
1) kysely teht y jaottelulla nuoret / aikuiset
2) kaikki suoritetut tutkinnon osat 1- i

3) Keuda koulutus palvelut O y:n hallituksen hyväksymä budjetti

1)

2)



3.3 Työelämäpalvelut, oppisopimuskoulutus

Työelämäpalvelut, oppisopimuskoulutus

Tulos - ja strategiamittarit Ta-17 Tp-17

Yhteiskunnall inen ja  asiakasvaikuttavuus

1 Sijoittuminen työelämään

Työttömyysmittari %, Peruskoulutus 6,6 2,0

Työttömyysmittari %, Lisäkoulutus 2,5 1,6

2 Arviointiraporteista kerätyt palautteet (SopimusPro)

Opiskelijoiden palaute 4,3 4,2

Työpaikkakouluttajien palaute 4,3 4,2

Yrittäjäopiskelijoiden palaute 4,3 4,2

Yrittäjien mentoreiden palaute 4,3 4,2

3 Sisäinen osto (aikuiskoulutus) 400 519

x+y opiskelijoiden määrä (nuorten koulutus) 60 23

Pros ess it  ja rakenteet

4 Tutkintojen läpäisykerroin %

Tutkintoon johtava ammatillinen perusk . aikuiset 68 74

Tutkintoon johtava ammatillinen perusk . alle 25 v 68 64

Tutkintoon johtava ammatillinen lisäkoulutus , at ja eat ei NAO 68 69

5 Keskeyttärnisaste (ns.negatiiviset kesk.)

Peruskoulutus % 2,8 2,1

Lisäkoulutus % 1 1,1

6 Purkautuneet sopimukset (koeaikana)

Peruskoulutus % 4,7 4,4

Lisäkoulutus % 2,8 1,2

Resurssit  ja talous

7 Talousarvion toteutuminen % 100

Määrämit tar it Ta-17 Tp-17

Yhteiskunnallinen ja  asiakasvaikuttavuus
8 Opiskelijamäärämittari, Ikm 1250 1221

peruskoulutus 500 485,5

lisäkoulutus 750 735,5

9 Suoritenittarit

a Peruskoulutus

Aloittaneet opiskelijat, Ikm 320 318

Koulutukseen osall istuneet=virtauma 600 562

Koulutuksen keskeyttäneet=purkautuneet ko.

kalenterivuoden aikana 60 47

Koko tutkinnon suorittaneet=ko.kalenterivuoden aikana 136 149

Arrnatt ioasaamisen näytöt 40 58

b Lisäkoulutus

Aloittaneet opiskelijat, Ikm 540 509

Koulutukseen osallistuneet, Ikm 990 813

Koulutuksen keskeyttäneet, Ikm 70 51

Koko tutkinnon suorittaneet, Ikm 239 305

Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi
10 Henkilöstöpalaute 3,8

Res urs s i t  j a t alous

111 Käyttöaste % *) 146 143

*) verrattuna jär jestänysluvan vähirrmäismäärään



3.4. Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut sisältää hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä-, tietohallinto-, ruoka- ja
kiinteistöpalvelujen toiminnot ja menot. Yhteisiin palveluihin kuuluu myös Keuda-talon
palvelut. Yhteiset palvelut tukee keskitetysti kuntayhtymän strategista ja operatiivista joh-
tamista sekä huolehtii osaltaan Keudan johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämi-
sestä.

Yhteisille palveluille ei ole laadittu talousarviossa 2017 erillistä tuloskorttia. Yhteisten pal-
velujen toiminnan tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet on asetettu sanallisten tavoitteiden
muotoon. Tavoitteet liittyvät seuraaviin teemoihin: Keudassa luot oman polun ammattiin,
Keuda luo työelämäkumppanuuksia ja Keudassa saa innostua ja innostaa. Toimintaker-
tomuksessa on annettu selvitys tavoitteiden toteutumisesta.

3.5 Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta

Organisaatiorakenteen ja tietojärjestelmämuutoksen seurauksena kaikkiin talousarvi-
ossa määriteltyihin toiminnallisiin tavoitteisiin ei pystytty tuottamaan toteumatietoa, mikä
vaikeuttaa vuoden 2017 tuloksellisuuden arviointia. Esimerkiksi opintojen keskeyttämis-
astetta kuvaavaa tunnuslukua ei ole käytettävissä.

Läpäisyasteen toteuma oli 68,2 %, mitä voidaan pitää hyvänä tasona. Läpäisyasteessa
on kuitenkin koulutusalakohtaisia eroja ja heikoimpana läpäisy toteutui palvelualoilla ol-
len 58,9 %. Paras läpäisyaste oli hyvinvointialoilla , jossa toteuma oli 74,7 %.

Talousarviossa asetettuja tutkintomäärätavoitteita ei saavutettu näyttöperusteisissa tut-
kinnoissa. Opetussuunnitelmaperusteisissa tutkinnoissa tavoitteet saavutettiin. Jatkossa
ammatillisen koulutuksen reformin myötä jaottelu näyttöperusteisten ja opetussuunnitel-
maperusteisten tutkintojen välillä poistuu.

Jatkossa opiskelijamäärän sijaan seurataan toteutuneita opiskelijavuosia. Toiminnan on-
nistuneisuuden kannalta on olennaista, kuinka hyvin opiskelijavirtaumaa pystytään seu-
raamaan ja ennakoimaan. Tämä edellyttää tietojärjestelmiltä ja sisäiseltä raportoinnilta
kykyä tuottaa johdon tarvitsemaa ajantasaista ja ennakoivaa seurantatietoa.

4 Muut havainnot

4.1. Konserni

Keuda ja Keudan 100 % omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy muodostavat kuntalain
tarkoittaman kuntakonsernin . Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti varsinaisen toimintansa
1.1.2017. Yhtiö vastaa mm . ei-tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta, ei-tutkintoon
sisältyvistä korttikoulutuksista sekä opetuksesta erillään olevasta sekä ilman opiskelijoita
tapahtuvasta palvelutoiminnasta. Osakeyhtiöllä ei ole omia tiloja eikä myöskään omaa
henkilökuntaa vaan hallinto- , koulutus - ja muut palvelut ostetaan pääsääntöisesti kun-
tayhtymältä . Osakeyhtiön ja kuntayhtymän välille on solmittu palvelusopimus, jossa on
sovittu mm. palvelun hinnoitteluperiaatteista . Yhtiön ensimmäisen varsinaisen tilikauden
liikevaihto oli 343 4 600 E. Osakeyh-
tiön järjestämissä koulutuksissa on vuoden aikana opiskellut yli 1000 opiskelijaa.

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen noudatettavaksi 1.1.2017 alkaen.
Keuda Koulutuspalvelut Oy:n sisäinen valvonta järjestetään kuntayhtymän sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti.



Vuoden 2017 talousarviossa Keuda Koulutuspalvelut Oy:lle ei ollut asetettu tulostavoit-
teita. Yhtymävaltuuston vahvistamassa vuoden 2018 talousarvissa yhtiölle on asetettu
liikevaihtoa koskeva tavoite.

Yhtiön liikevaihdon kasvu on merkittävää kuntayhtymän näkökulmasta myös siten, että
yhtiön kasvu edistää Keudan omaa tulostavoitetta.

4.2. Hanketoiminta

Keudan hanketoiminnan koordinoinnista ja seurannasta vastaa arviointijohtaja. Varsi-
naisia hankkeita hallinnoidaan kaikilla tulosalueilla. Hankerahoitusta on saatu usealta
eri taholta (mm. EU-rakennerahastot, Opetushallitus, Aluehallintovirasto, opetus- ja
kulttuuriministeriö). Suurimmat hankkeet vuonna 2017 ovat liittyneet ammatillisen kou-
lutuksen reformin mukaisen toiminnan kehittämiseen, kansainväliseen liikkuvuuteen
sekä oppisopimustoiminnan ja laadunhallinnan kehittämiseen.

Uuden strategian toteuttamiseksi ja ammatillisen koulutuksen reformin muutoksiin vas-
taamiseksi laadittiin kehittämistavoitteet Keudan kolmelle asiakaslupaukselle. Kehittä-
misohjelmat ovat edenneet suunnitellusti ja ne linkittyvät kaikkiin Keudan ulkoisen ra-
hoituksen hankkeisiin.

Pääpaino Keudan kansainvälisessä toiminnassa on edelleen opiskelija- ja henkilökun-
taliikkuvuuden lisäämisessä.

Keudan hanketoiminnan volyymi oli vuonna 2017 n. 5,2 miljoonaa euroa. Kansainväli-
sen vaihdon piirissä oli lähteneitä opiskelijoita pitkissä vaihdoissa n. 135 opiskelijaa ja
saapuneita opiskelijoita oli 76 opiskelijaa.

Hanketoiminnan volyymi on nykyisellään huomattavan suuri. Hankesalkun kasvuun on
osaltaan vaikuttanut OKM:n linjaus, jossa reformin edellyttämään kehitystyöhön on oh-
jattu merkittävästi rahoitusta. Jatkossa hanketoiminnan laajentamiseen ei ole erityistä
tarvetta.

5 Yhteenveto

Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten seurauksena toimintatuotot laskivat
edellisvuodesta 7,3 miljoonaa euroa. Vastaavasti kuluja pystyttiin sopeuttamaan 5,2
miljoonaa euroa. Euromääräinen sopeutus pystyttiin toteuttamaan siten, että ammatil-
lisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä kuitenkin kasvoi edellisvuodesta 78 opiskeli-
jalta. Kuntayhtymä onnistui pitämään koulutuksen volyymin ennallaan huolimatta ra-
hoituksen merkittävästä pienenemisestä. Muuttuneessa tilanteessa tulee erityisesti
kiinnittää huomiota siihen, että opetuksen laadusta pidetään huolta.

Keudan organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä muutettiin vuonna 2017 yksikkö-
kohtaisuudesta toimialaperusteiseen. Uudistuksen myötä pyritään osaltaan edistä-
mään koulutuksen laatua ja vähentämään koulutusalojen välisiä laatueroja.



Vuoden 2018 keskeisimmät haasteet liittyvät mm. koulutuksen rahoitusmallin muutok-
seen sekä opiskelijavirtauman hallintaan ja ennakointiin. Uuden toimintatavan tulee
mahdollistaa opiskelijoille joustavat opintopolut ja yksilöllisen etenemisen. Tämä edel-
lyttää opetuksen suunnittelun ja tarjonnan kehittämistä.

Järvenpäässä 26. huhtikuuta 2018

Hans Kanerva Pekka Pekkala
puheenjohtaja

Jari Oksa
varajäsen

jäsen




