Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätöksen sisällys
Toimintakertomus
Kuntayhtymän johtajan katsaus ................................................. 1
Keudan strategia ....................................................................... 7
Keudan hallinto ........................................................................ 10
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä........................... 12
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.......... 14
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä .......................... 17
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ....... 21
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................. 29
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut........................................ 30
Tase ja sen tunnusluvut............................................................ 31
Kokonaistulot ja -menot ............................................................ 33
Kuntakonsernin toiminta ja talous ............................................. 34
Tilikauden tuloksen käsittely ..................................................... 38
Toteutumisvertailu
Kuntayhtymän toiminnan arviointijärjestelmä ja
mittarit vuodelta 2020 ............................................................... 40
Kuntayhtymän kehittämisen painopisteet ja
keskeiset hankkeet ................................................................... 44
Käyttötalouden toteutuminen
Yhteiset palvelut ................................................................ 48
Opetus- ja koulutuspalvelut ............................................... 54
Yritys- ja elinvoimapalvelut ................................................ 60
Tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan toteutuminen ....... 64
Henkilöstöraportti ................................................................................... 70
Tilinpäätöslaskelmat
Tuloslaskelma ......................................................................... 75
Rahoituslaskelma ..................................................................... 76
Tase ......................................................................................... 77
Konsernilaskelmat .................................................................... 79
Liitetiedot ............................................................................................... 82
Eriytetyt toiminnot .................................................................................. 92
Allekirjoitukset ja merkinnät .................................................................... 95
Luettelot ja selvitykset ............................................................................ 96

Toimintakertomus

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Perussopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa
asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on
tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja. Kuntayhtymän
jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula.
Koronapandemia aiheutti sen, että vuonna 2020 ammatillista koulutusta toteutettiin
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Maaliskuun puolivälistä alkaen koko vuoden toimintaa leimasivat poikkeukselliset järjestelyt, niin opetuksen kuin muidenkin toimintojen
suhteen. Sopeutimme toimintamme kulloinkin voimassa olleisiin maan hallituksen,
opetus- ja kulttuuriministeriön, aluehallintoviranomaisten, kuntien ja eri terveysviranomaisten antamiin ohjeistuksiin, suosituksiin ja määräyksiin. Niiden mukaisesti siirryimme mm. etäopetukseen heti maaliskuun puolivälissä, osittaiseen lähi/etäopetukseen palasimme toukokuussa, kunnes taas joulukuun ajaksi siirryimme kokonaan etäopetukseen. Koko poikkeusajan olemme pyrkineet varmistamaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja valmistumista huomioiden sekä opiskelijoiden että
henkilökunnan terveysturvallisuus. Poikkeusolot ja rajoitukset ovat jatkuneet myös
koko alkuvuoden 2021.
Näissä poikkeusoloissa Keuda toteutti tehtäväänsä vuonna 2020 erittäin onnistuneesti ja myös tuloksellisesti. Keudan monipuolinen ammatillisen koulutuksen tarjonta
mahdollisti, että pystyimme hyvin vastaamaan alueen väestön ja elinkeinoelämän
koulutuskysyntään ja osaamistarpeeseen. Kaikkien peruskoulunsa päättäneiden ja
ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien on ollut mahdollista saada opiskelupaikka.
Olemme myös pystyneet hyvin reagoimaan alueen työelämän osaamistarpeeseen.
Toimintavuotta 2020 leimasi Koronapandemian lisäksi Keudan uuden strategian voimaantulo sekä organisaatiouudistus. Keudan yhtymästrategia vuosille 2020–2024
hyväksyttiin yhtymävaltuustossa marraskuussa 2019 ja se tuli voimaan 1.1.2020.
Sen keskeisinä elementteinä ovat vision ja toiminta-ajatuksen lisäksi kolme asiakaslupausta: olemme innostava opiskelupaikka, haluttu työpaikka ja ketterä kumppani.
Vuoteen 2020 mahtui myös aivan erityinen tunnustus, kun Keudalle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkinto. Vuonna 2020 laatupalkintokilpailun teemoina
olivat laadunhallinta ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu. Saatu palkinto on
osoitus ja tunnustus siitä, että Keuda on koko henkilökunnan työllä onnistunut laajalla
rintamalla ja erittäin monessa asiassa. Erityisesti se on osoitus siitä, että Keudassa
on viety onnistuneesti ja laadukkaasti uutta ammatillista koulutusta käytäntöön.
Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun
arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.
Yksi vuoden tähtihetki oli myös Keudan messutalon menestys Tuusulan Asuntomessuilla 2020. Asuntomessujen kävijät äänestivät Keudan opiskelijatyönä toteuttaman
talon messujen parhaaksi. Keudan talo voitti myös Paras sisustus -sarjan ja Paras
piha -äänestyksessä tulimme toiseksi.
Organisaatio
Keudan organisaatiouudistus tuli voimaan 1.2.2020. Yhtymähallituksen päättämässä
organisaatiossa on kolme tulosaluetta: Opetus- ja koulutuspalvelut, Yritys- ja elinvoimapalvelut ja Yhteiset palvelut.
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Strategiatyön ja sitä edeltäneen sidosryhmäanalyysin perusteella vahvistui näkemys
siitä, että oli tarve vahvistaa lähijohtamista, osallistavaa johtamista sekä yhteisön ja
asiantuntijuuden johtamista. Lähijohtamisen tarve nousi myös esiin henkilöstölle tehdyissä erilaisissa työilmapiiri-/palautekyselyissä. Uuden ammatillisen koulutuksen
mukainen toiminta myös edellyttää, että organisaatiokulttuurin tulee selvästi tukea
myös pedagogista toimintakulttuuria. Keskeinen muutos tehtiin opetus- ja koulutuspalvelujen osalta, kun siirryttiin toimialakohtaisesta johtamisesta enemmän paikallisen asiantuntijatiimien johtamisen suuntaan. Uudessa organisaatiossa kuntayhtymän
eri toimipisteet koottiin neljäksi kampukseksi. Kampusta johtaa koulutusjohtaja.
Organisaation toimivuutta tarkastellaan edelleen vuoden 2021 aikana, erityisesti asiakkaiden (opiskelija, työelämä) palvelupolkuajattelun pohjalta. Yhteisenä tavoitteena
on parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.
Uusi ammatillinen koulutus (ns. Amisreformi)
Ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmä uudistui vuoden 2018 alusta,
joten vuosi 2020 oli sen kolmas täytäntöönpanovuosi. Reformissa uudistui lähes koko
ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä, Uudistuksen ydinasioita ovat yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys,
työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaava osaaminen sekä tiivis yhteistyö työelämän
kanssa. Keudassa on monessa asiassa päästy erittäin hyvin ja tuloksellisesti eteenpäin. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jotta esimerkiksi opiskelijoiden yksilölliset polut toteutuisivat aidosti ja kaikki tutkinnot kattaen.
Koulutuksen järjestäjän kaikkea ammatillista koulutusta säädellään yhdellä järjestämisluvalla. Koulutuksen järjestäjät voivat sen puitteissa aiempaa vapaammin päättää
koulutustarjontansa kohdentamisesta sekä siitä, millä tavoin ja missä oppimisympäristöissä koulutusta järjestetään.
Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä muodostuu koulutuksen järjestämisluvista ja vuosittaisista seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen perustana olevista suoritepäätöksistä. Järjestämisluvassa määritellään perusrahoituksen opiskelijavuosien vähimmäismäärä, jonka pitäisi turvata toiminnan ennakoitavuutta. Keudalla se on OKM:n päättämänä 5 059, tällä määrällä Keudan rahoitus kuitenkin pienentyisi nykytasoon
(6 654) nähden usealla miljoonalla.
Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat osaamisperusteisia ja niiden laajuus määritellään
osaamispisteinä. Tällä hetkellä ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja
65 ja erikoisammattitutkintoja 56. Yhteensä ammatillisia tutkintoja on 164 (aiemmin
351).
Keudan järjestämislupa on erittäin kattava ja meillä on lupa järjestää edellä mainittuja
tutkintoja seuraavasti: perustutkintoja on 32, ammattitutkintoja 30 ja erikoisammattitutkintoja 20.
Ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin vuoden 2018 alusta yhteen näyttöperusteiseen ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen
tutkinto. Keskeisessä roolissa on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä suunnitellaan opiskelijan yksilöllinen
opintopolku ja siihen tarvittavat tukitoimet. HOKS päivittyy koko opintojen ajan ja uraohjauksella varmistetaan opintojen osuvuutta ja vaikuttavuutta.
Työpaikkojen rooli keskeisenä oppimisympäristönä kaikessa ammatillisessa koulutuksessa on vahvistunut. Työpaikalla järjestettävää koulutusta toteutetaan tarpeen
mukaan joustavasti koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Vuodesta 2018 lukien oppisopimuskoulutuksen rahoitus on ollut
yhtäläinen verrattuna muihin koulutusmuotoihin.
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Keudan talous
Vuosina 2016–2017 ammatilliseen koulutukseen kohdistui yhteensä noin 220 milj. €:n
säästöt. Keudan osuus näistä säästöistä oli yhteensä n. 9,0 milj. € eli kahdessa vuodessa kuntayhtymän tulot vähenivät noin 15 %. Nyt tätä säästöä on paikattu vuosina
2019–2020 kertaluonteisella rahoituksella (ns. kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit).
Tilinpäätöksessä toimintatuotot olivat 62,8 milj. € eli 4,1 milj. € enemmän kuin vuoden
2019 tilinpäätöksessä. Vuodet eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, sillä vuoden
2020 tilinpäätökseen sisältyy ns. kertaluonteista valtionosuusrahoitusta (3,17 milj. €).
Rahoitus on tarkoitettu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja se on osa ns. oikeus
osata -ohjelman mukaista rahoitusta. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy ns. koronarahoitusta 900 000 €. Mikäli nämä kertaluonteiset erät huomioidaan, niin olemme rahoituksellisesti edelleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja tosiasiallisesti rahoitus ei
ole noussut vuodesta 2013.
Toimintakulut ovat tilinpäätöksessä 53,0 milj. € eli menolisäyksistä huolimatta kulutasomme on edelleen samalla tasolla kuin vuonna 2017.
Olemme onnistuneet sopeuttamaan toimintamme käytettävissä oleviin tuloihin erittäin
hyvin. Tämä on kuitenkin tarkoittanut tiukkaa kulujen hallintaa ja edellyttänyt myös
kokonaan uudenlaista otetta mm. opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja siihen
on sisältynyt myös vaikeita päätöksiä.
Vuonna 2020 Keudassa oli opiskelijoita enemmän kuin koskaan (opiskelijavuosikertymä 6 654), myös suorituksia eli tutkintoja ja osaamispisteitä kertyi suhteellisen hyvin huomioiden poikkeusolosuhteet. Yhteenvetona voi todeta, että tuottavuus on
noussut merkittävästi ja ammatillisen koulutuksen reformille asetetut tavoitteet:
enemmän, vähemmällä ja laadukkaammin, on ainakin Keudan kohdalla toteutunut
erittäin hyvin.
Vuoden 2020 tilikauden tulos on 4,58 milj. €, kun talousarvion tulostavoite oli 3 344 €.
Ennakoitua parempi tulos johtuu onnistuneesta kuluhallinnasta sekä erityisesti siitä,
että saimme hakemuksesta OKM:ltä vuoden aikana lisärahoitusta n. 5,18 milj. €. Se
koostui jo edellä mainitusta lisärahoituksesta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen
(2 477 000 €) sekä koronapandemian aiheuttamiin vaikutusten loiventamiseen tarkoitetusta määrärahasta (900 000 €) ja opiskelijavuosien lisähausta, jossa OKM myönsi
meille yhteensä 296 lisäopiskelijavuotta (painotettuna 305,2), joista 180 opiskelijavuotta on tarkoitettu lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen (yhteensä 1 801 243 €). Lisäksi saimme strategiarahoitusta 390 000 € vuodelle 2020.
Vuosi 2020 oli Keudan 100 %:sti omistaman Keuda Koulutuspalvelut Oy:n neljäs toimintavuosi. Yhtiö vastaa mm. ei-tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta, eitutkintoon sisältyvistä korttikoulutuksista sekä opetuksesta erillään olevasta sekä ilman opiskelijoita tapahtuvasta palvelutoiminnasta. Osakeyhtiön hallitus päätti elokuussa nimittää Oy:n osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi kuntayhtymän yritys- ja elinvoimapalvelujen johtajan Anne Vuorisen. Osakeyhtiöllä ei ole muuta omaa henkilökuntaa vaan hallinto-, koulutus- ja muut palvelut ostetaan pääsääntöisesti kuntayhtymältä. Osakeyhtiön ja kuntayhtymän välille on solmittu palvelusopimus, jossa on
sovittu mm. palvelun hinnoitteluperiaatteista.
Yhtiön tilikauden liikevaihto oli n. 97 878 € (327 188,59 € vuonna 2019) ja tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen n. 3 800 € (18 190,45 € vuonna 2019).
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä ei laskuta jäsenkuntiaan eikä myöskään
peri maksuosuuksia vaan tarvittaessa taloutta tasapainotetaan muilla keinoin.
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Toiminnan kehittäminen
Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty strategialähtöisesti ja strategiaa on viety käytäntöön mm. sen perusteella laadittujen kehittämisohjelmien kautta sekä erityisesti
OKM:n myöntämän strategiarahoituksen avulla. Olemme myös hyödyntäneet kehittämistoiminnassamme monipuolisesti hankerahoitusta. Nyt päättyneisiin ja käynnissä
oleviin hankkeisiin on saatu rahoitusta mm. Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Opetushallitukselta (ml. kansainvälinen liikkuvuus).
Suurin vuonna 2020 päättynyt hanke oli Keudan koordinoima valtakunnallinen Parasta palvelua -kehittämisohjelma. Hanke alkoi vuonna 2018. Hankkeen avulla tuettiin
työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luotiin työelämän ja opiskelijan
kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimuksiin sekä yhdenmukaistettiin tätä palveluprosessia. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantavan Oikeus osata
-kehittämisohjelman alla käynnistyneissä hankkeissa.
Keudalla on tällä hetkellä laaja hankesalkku ml. ministeriön myöntämä strategiarahoitus, jolla tuetaan Keudan strategisia tavoitteita ja uuden ammatillisen koulutuksen
toimeenpanoa. Isona kokonaisuutena on Oikeus osata -kehittämisohjelman alla olevat eri hankkeet, joissa Keuda on kumppanina (Osallistu ja voi hyvin - OVH, Oikeus
Laadukkaaseen Ohjaukseen - OLO, Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena).
Tällä hetkellä erittäin iso kokonaisuus on myös eri kansainväliset hankkeet (Erasmus+), jotka liittyvät kv-liikkuvuuteen ja ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon ja
virtuaalisuuteen.
Keuda on myös erittäin suuri vankilakouluttaja ja tähän liittyen Keudan koordinoi
Transit - Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanketta. Hanke edistää rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä opintojen jatkumisen turvaamiseksi
kehittämällä uusia ohjaus- ja tukitoimia ja toteuttamalla valtakunnallisen valmennusohjelman opetus- ja vankilahenkilöstölle.
Koulutuksen ennakointityötä on tehty monipuolisesti mm. jatkuvalla yhteistyöllä kuntien elinkeinotoimen ja yritysten kanssa. Ennakointityössä hyödynnetään myös
Keudan kumppanuusverkostojen näkemyksiä. Lisäksi Keuda on osallistunut aktiivisesti Helsingin kauppakamarin ennakointikamarin työhön.
Opiskelijat
Kevään 2020 yhteishaussa Keudaan oli 1 148 ensisijaista hakijaa eli 0,77 ensisijaista
hakijaa aloituspaikkaa kohden. Vuonna 2019 ensisijaisia hakijoita oli 1 082 (0,75) eli
hakijamäärä nousi edellisvuoteen verrattuna. Keudassa oli avoinna yhteishaussa yhteensä 1 492 aloituspaikkaa.
Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yhteishaku ja valmentavien koulutusten yhteiset haut suunnataan ensisijaisesti perusopetuksen hakeutumisvuonna päättäville.
Muut hakijat hakeutuvat koulutukseen pääsääntöisesti jatkuvan haun kautta, josta tällä hetkellä tulee lähes 2/3 Keudan opiskelijoista. Nimensä mukaisesti jatkuva haku on
käynnissä koko ajan.
Kokonaisuutena opiskelijahankinnassa onnistuttiin erittäin hyvin ja vuoden 2020 opiskelijamäärä oli enemmän kuin Keudassa koskaan aiemmin.
Keudan kokonaisopiskelijavuosikertymä vuodelta 2020 oli painotettuna 6 654 opiskelijavuotta, mikä on peräti 307 opiskelijavuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Opiskelijavuosien kasvuun vaikutti jatkuvan haun toimivuus sekä toisaalta myös se, että
suoritettujen tutkintojen määrä oli 192 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Opiskelijavuosimäärällä mitattuna Keuda oli Suomen viidenneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä.
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OKM:n Keudalle vuodelle 2020 päättämä painotettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli 5 980,0, johon saatiin vuoden aikana 305,2 opiskelijavuotta lisää eli yhteensä 6 285,2. Tämä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä ylitettiin siis yhteensä
368,8 opiskelijavuodella.
Lisäkoulutuksen (at, eat) määrä oli 868 (641 vuonna 2019) opiskelijavuotta. Työvoimakoulutuksen (136) määrä pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Keuda olisi voinut ottaa enemmänkin työvoimakoulutuksen opiskelijoita, mutta opiskelijavalinnoista vastaava TE-hallinto ei saanut osoitettua niihin enempää opiskelijoita.
Peruskoulusta päässeiden ikäluokka oli lähes 3 000 eli noin 200 suurempi kuin vuonna 2019. Vuosina 2020–2030 peruskoulusta pääsevien ikäluokan koko vaihtelee
Keudan alueella 2730–3030.
Järjestämme myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta
(=VALMA). VALMA:n opiskelijavuosikertymä oli toimintavuonna yhteensä 111
(85,3 vuonna 2019) opiskelijavuotta.
Aikuisten perusopetuksen kurssisuorituksia vuodelta 2020 kertyi yhteensä 2 425.
Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi aikuisten perusopetuksen
osalta, tällöin kursseja kertyi 1 995.
Opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden suhteellinen määrä pysyi
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2019. Erityisen tuen opiskelijoita oli yhteensä
1 031, josta kertyi yhteensä 566 opiskelijavuotta.
Keudan yhteinen opiskelijakunta Kuoma vietti 10-vuotissyntymäpäiviään vuonna
2019. Kuoman toiminta on kehittynyt ja vakiintunut. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opiskelijakuntatoiminta edustaa entistä paremmin kaikkia Keudan opiskelijoita. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää Keudan toimipisteiden opiskelijakuntien
yhteistyötä ja toimia niiden edustajana, valvoa ja toteuttaa ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain toteutumista Keudassa, edustaa opiskelijakuntaa eri toimielimissä ja yhteistyöryhmissä sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja opetus- ja koulutuspalveluja koskevissa asioissa.
Menestyminen ammattitaito- ja kulttuurikilpailuissa
Vuonna 2020 Koronapandemian vuoksi Taitaja-kilpailun finaalitapahtuma peruuntui
kokonaan ja SAKU ry:n kulttuurikilpailuista toteutuivat keväällä ainoastaan ennakkosarjat ja varsinainen livetapahtuma toteutettiin striimattuna syksyllä. Liikuntatapahtumat ja urheilukilpailut peruuntuivat myös lähes kaikki.
Keudasta olisi pääsyt Taitajafinaaliin Jyväskylään yhteensä 9 kilpailijaa (vuonna 2019
Keudasta oli 13 kilpailijaa). Finaaliin päästiin seuraavista lajeista: kokki/parilaji
(Janyarat Sinlapakaen ja Roosa Taskinen), matkailuala/parilaji (Emmi Juvonen ja
Vilma Rautanen), turvallisuusala (Nuutti Nordlund), floristiikka (Tinka Heino ja Tommi
Rytkönen), puuala (Ragnar Marttala) ja sähköala (Toni Yläoutinen).
Keudan opiskelijoita osallistui jälleen runsaasti SAKUstars 2020 Ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailuiden eri ennakko- ja livesarjoihin. Keudan opiskelijat saavuttivat
yhteensä 10 mitalia, jonka lisäksi tuli useita kunniamainintoja.
SAKU:n urheilukilpailuista tyttöjen salibandyjoukkue sai hopeaa.
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Keudan hallinto
Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Aarno Järvinen Tuusulasta ja yhtymähallituksen puheenjohtajana Juha Salo Sipoosta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on Hans Kanerva Mäntsälästä.
Keudan hallinnossa on asiantunteva ryhmä elinkeinoelämän, koulutuksen ja kunnallishallinnon näkökulman omaavia jäseniä. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeudella edustettuna myös opiskelijoiden ja henkilökunnan edustus.
Toimintavuoden aikana yhtymähallitus piti 10 kokousta ja käsitteli 90 pykälää. Yhtymävaltuustolla oli kaksi kokousta.
Edellisten lisäksi Keudassa on ns. monijäseninen toimielin (=opiskelijan oikeusturvatoimikunta vuoden 2021 alusta). Se päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä. Monijäsenisessä toimielimessä on koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen
järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimielimen puheenjohtajana on toiminut Eero Lahtinen Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:stä.
Yksi osa Keudan työelämäyhteistyötä on eri alojen kumppanuusverkostot. Vuoden
2020 lopussa ne nimettiin uudelleen rakentuen Keudan eri tutkintojen tai lähitutkintojen ympärille. Tällä hetkellä niitä on yhteensä 11.
Kumppanuusverkostojen jäsenillä on monipuolista ja monialaista työelämän asiantuntemusta sekä koulutuksen kehittämisessä tarvittavaa osaamista. Jäsenet myös edustavat Keudan alueen ja alan keskeisiä työelämän tahoja. Verkostoissa on jäseninä
lähes 100 elinkeinoelämän edustajaa. Työelämän edustajien lisäksi kumppanuusverkostoihin kuuluu myös laajasti Keudan omaa henkilöstöä.
Koulutusjohtajat ja asiakkuuspäälliköt koordinoivat verkoston käytännön toimintaa.
Verkoston puheenjohtajana toimii työelämän edustaja ja sihteerinä Keudan edustaja.
Ammatillisella koulutuksella on suuri rooli, kun vastataan tuleviin yhteiskunnallisiin
haasteisiin kuten esimerkiksi ikäluokkien pienenemiseen, tulevaan työvoimatarpeeseen tai yleisesti ottaen työelämän murrokseen. Tämä kaikki haastaa koulutuksen
järjestäjän rakenteet ja toimintatavan. Olemme Keudassa tähän valmistautuneet ja
toiminnan peruselementit ovat kunnossa. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä ja kehittämistä jäljellä. Katsomme kuitenkin luottavaisesti tulevaan ja teemme joka päivä pieniä uniikkeja tekoja myös tässä pandemian keskellä.
Olen kiitollinen ja ylpeä siitä, miten me keudalaiset olemme tänä vuonna toimineet ja
saaneet aikaan. Helppoa se ei ole ollut vaan se on vaatinut koko henkilöstöltä mielikuvitusta, uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, positiivista asennetta ja luottamusta
siihen, että tästäkin selvitään.
Kiitän kuluneesta vuodesta Keudan opiskelijoita ja henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä. Kiitän myös Keudan luottamushenkilöitä, omistajia sekä yhteistyökumppaneita luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Hannu Laurila
kuntayhtymän johtaja
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Keudan strategia 2020–2024
Keudan yhtymästrategia vuosille 2020–2024 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa marraskuussa 2019 ja se tuli voimaan 1.1.2020. Sen keskeisenä elementtinä ovat vision
ja toiminta-ajatuksen lisäksi kolme asiakaslupausta: olemme innostava opiskelupaikka, haluttu työpaikka ja ketterä kumppani. Strategiassa on määritetty myös tapa toimia eli käytännön tekemisessä olemme tehokkaita ja taloudellisia, toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, olemme saavutettavia ja paikallisen sekä toimintamme on digitaalisesti vaikuttavaa. Toiminnan keskiössä ovat
edelleen opiskelijat, työelämä ja henkilöstö.
Alla olevassa kuvassa on esitetty Keudan strategia vuosille 2020-2024.

Strategian perusteella kuntayhtymän johtoryhmä on määritellyt kolme Keuda-tasoista
kehittämisohjelmaa:
• 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 onnistumiskeskusteluissa läpi, mitä käytännön tekemistä tavoitteen edistäminen ja siihen
pääseminen tiimiltä edellyttää. Kehittämistoimenpiteiden toteutumista seurataan
säännöllisesti, vähintään neljännesvuosittain käytävissä onnistumiskeskusteluissa.
Vuonna 2020 onnistumiskeskustelujen lisäksi strategiaa vietiin arkeen koko Keudan
henkilöstöä koskevan tiimivalmennuksen avulla. Tiimivalmennuksen toteuttajana oli
Hälsa Oy. Strategiakokonaisuudesta on tehty myös esittelyvideo sekä sähköinen esitys (Thinglink), jossa on hyödynnetty Orchidea-työkalulla kerätyt henkilöstön näkemykset uudesta strategiasta.
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 kulttuuriministeriön myöntämän strategiarahoituksen avulla.
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Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmään tuli uutena elementtinä vuoden 2018
alusta strategiarahoitus, jota ministeriö myöntää hakemuksesta ja harkintansa mukaan. Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen
järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntayhtymän johtoryhmässä on linjattu, että erillisten kehittämisohjelmien sijaan strategian toimeenpanoa tuetaan strategiarahoituksen avulla. Vuosille
2018 ja 2019 myönnetyt strategiarahoitukset olivat käytettävissä vielä vuonna 2020.
Vuoden 2019 strategiarahan käyttöaikaa pidennettiin kesään 2021. Vuodelle 2020
myönnetty strategiarahoitus on käytettävissä vuoden 2021 loppuun.
Keuda sai vuodelle 2018 yhteensä 840 000 € strategiarahaa. Sen perusteella laaditun toteutus- ja taloussuunnitelman keskeisinä kehittämiskohteina ovat olleet:
1. Uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luominen ja että sen periaatteet ovat
selvät koko henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Keudan kaikilla tasoilla
kehitetään toimintaa yhden luukun palvelukonseptin mukaiseksi. Yhden luukun
toiminnan prosessien ja toimintojen on siten oltava katveettomia, oikea-aikaisia ja
aina asiakkaan tarpeesta lähteviä. Kehittämistoiminnalla tavoitellaan koko organisaation kehittämistä ja yhtenäisten toimintatapojen ja –mallien käyttöönottoa, mikä kirkastaa uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet koko henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille.
2. Keudan koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa kehitetään pedagogista johtamista ja tavoitteellista tiimityöskentelyä. Koulutusten suunnitteluosaamisen ja
uusien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen tukevat joustavampia ratkaisuja
koulutustoiminnalle, mikä mahdollistaa paremmin joustavat opintopolut kaikille
opiskelijoille. Tavoitteena on, että Keuda kykenee vastaamaan tehokkaasti ja
joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.
3. Uusi asiakaslähtöinen toimintakulttuuri edellyttää henkilöstöltä osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Laadukkaan ja yhdenvertaisen opiskelijakokemuksen
luomiseksi on tärkeää kehittää HOKS-osaamista. Keudan kaikille toimialoille ja
tutkintoihin kehitetään ja otetaan käyttöön henkilökohtaistamisen toteuttamisen
tukijärjestelmä sekä joustava jatkuvan haun toimintamalli.
4. Keudan uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin tueksi kehitetään tiimien innovointitoimintaa. Käytännössä Keudan innovointitukitiimi valmennetaan innovointityökalun käyttöön ja sen käytön tukena toimimiseen.
5. Keudan omia työpaikkaympäristöjä ja niissä tapahtuvaa ohjausta kehitetään ja
edistetään lisäämällä henkilöstön osaamista ja yhteistyötä.
Vuodelle 2019 Keuda sai 541 000 € strategiarahaa. Sen perusteella laaditun toteutus- ja taloussuunnitelman keskeisinä kehittämiskohteina ovat:
1. HOKS-prosessin osaamisen vahvistamisen toimenpiteet:
• Varmistetaan henkilöstön osaaminen HOKS-prosessissa, jotta opiskelijoille voidaan toteuttaa paremmin yksilölliset opintopolut eri oppimisympäristöissä ja toiminta on periaatteiltaan yhdenmukaista valtakunnallisten toimintamallien kanssa.
• Laaditaan HOKSit opiskelijoille aikaisempaa nopeammin ja laadukkaammin tarvittaessa yhdessä työelämän edustajan kanssa
2. Koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen vahvistaminen:
• Varmistetaan henkilöstön osaaminen koulutus- ja oppisopimusprosessissa, jotta opiskelijoille voidaan toteuttaa paremmin yksilölliset opintopolut
eri oppimisympäristöissä ja toiminta on periaatteiltaan yhdenmukaista valtakunnallisten toimintamallien kanssa.
• Varmistetaan henkilöstön osaaminen työelämässä oppimisen prosessissa
työelämäyhteistyön kehittämiseksi
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Kehittämistyössä hyödynnetään Parasta-kehittämisohjelmissa tehtyjä malleja ja materiaaleja.
Vuodelle 2020 Keuda sai 390 000 € strategiarahaa. Sen perusteella laaditun toteutus- ja taloussuunnitelman keskeisinä kehittämiskohteina ovat:
1. Opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen
• Strategiarahoitus opetuksen ja ohjauksen laadunparantamiseksi on tarkoitettu kehittämistoimenpiteisiin, joiden avulla vahvistetaan ja tuetaan niiden
opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka
kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelu on kaikissa oppimisympäristöissä tavoitteellista, ohjattua ja tuettua sekä ottaa huomioon kunkin opiskelijantarpeet ja erilaiset tavat oppia. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa tuki siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta.
2. Oppimisympäristöjen kehittäminen
• Strategiarahoitus oppimisympäristöjen kehittämiseen on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien fyysisten oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen strategiseen kehittämiseen ottaen huomioon yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen sekä erityisesti digitaalisten oppimisratkaisujen vaikutukset tilojen
käyttöön. Strategiarahoitus oppimisympäristöjen kehittämiseen on tarkoitettu sellaiseen uudistukseen, jolla uudelleen suunnataan toimintaa, parannetaan infrastruktuurin palvelukykyä ja vaikutetaan suotuisasti tulevaan
kustannusrakenteeseen.
3. Tieto-osaamisen parantaminen
• Strategiarahoitus tieto-osaamisen parantamiseen on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien toimintatapojen ja työkalujen hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena. Strategiarahoituksella syntynyttä
osaamista ja hyviä toimivia käytänteitä siirretään kaikkien ammatillisen
koulutuksen järjestäjien käyttöön yhteistyössä muiden tietojohtamisen
hankkeiden kanssa.
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Keudan hallinto
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Järvenpää, Kerava,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula.
Alla on esitetty kuntayhtymän toimielimet sekä jako tulosalueisiin 1.2.2021 alkaen.

Tilivelvolliset on määritelty kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeessa (Yhtymähallitus 15.12.2016 §79). Sen mukaan tilivelvollisia ovat: kuntayhtymän hallitus, kuntayhtymän johtaja, talouspäällikkö, rehtori ja työelämäpalvelujen johtaja.
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistui vuoden 2018 alusta. Rahoituksen peruselementit ovat perusrahoitus (opiskelijavuodet), suoritusrahoitus (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen ja jatko-opinnot sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet) ja strategiarahoitus. Peruselementtien painotukseksi piti vuoden
2022 alusta alkaen tulla 50 % - 35 % - 15 %. Lakia opetus- ja koulutustoimen rahoituksesta kuitenkin muutettiin (17.12.2020/1050) ja rahoitusosuudet jäädytetään vuoden 2020 tasolle, jolloin perusrahoituksen osuus on 70 %, suoritusrahoituksen 20 %
ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %.
Perus-, suoritus-, ja vaikuttavuusrahoitus myönnetään koulutuksen järjestäjille suhteellisuusperiaatteella. Perusrahoituksen opiskelijavuosimäärän OKM määrää vuosittain. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyy laskennallisin perustein aikaisempien vuosien suoritteiden mukaisesti. Suoritusrahoitus vuoden 2020 rahoitukseen perustui vuoden 2018 tuloksiin. Vaikuttavuusrahoituksen työllistymisen- ja jatkoopintoihin sijoittumisen mittaritieto pohjautui vuonna 2016 valmistuneiden opiskelijoiden tilanteeseen vuoden 2017 lopussa. Opiskelijakyselyjen tulos ajalta 1.7.2018 –
30.6.2019 oli taustatietona vuoden 2020 rahoituksen vaikuttavuudelle.
Strategiarahoitus myönnetään hakemusten perusteella ja se perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan. Koulutuksen järjestäjä päättää rahoituksen käyttämisestä
tehokkaimmalla tavalla tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.
Toiminnallisten prosessien uudistamista ja toimintojen kehittämistä täytyy miettiä
aiempaa enemmän ja toimintaa pitää sopeuttaa raamien sisällä, missä rahoituksella
on erittäin suuri merkitys.
Monen asian seurannan ja ennakoinnin merkitys tulee korostumaan aikaisempaa
enemmän. Rahoituksen jäädytys vuoden 2020 tasolle pitää kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön päätäntä- ja harkintavaltaa suurempana kuin mikäli laki olisi tullut alkuperäisenä voimaan. Keudan kannalta tilanne on epäedullinen, koska strategiaa,
prosesseja ja toimintoja on muokattu opiskelijavirtauman tehostamiseksi uuden ammatillisen koulutuksen hengessä (jatkuva sisäänotto, aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä nopea valmistuminen ja työllistyminen). Lainsäädännön jäädytyksen seurauksena palkitaan rahoituksellisesti koulutuksen järjestäjiä pitkistä opiskeluajoista. Keudan rahoitusosuus vuonna 2021 olisi ollut n. 0,5 milj. € suurempi, mikäli suhteelliset osuudet olisivat olleet alkuperäisen lainsäädännön mukaisia.
Rahoituksen kannalta haastetta tuo myös oppivelvollisuusiän nostaminen (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1220/2020 § 32 d), joka tekee 1.8.2021 alkaen
peruskoulunsa päättäville 2005 tai sen jälkeen syntyneille oppilaille toisen asteen
opinnot 18 ikävuoteen saakka velvoittaviksi ja 20 ikävuoteen saakka opiskelijoille
maksuttomiksi. Rahoitus määräytyy opiskelijavuotta kasvattavan painokertoimen
kautta (+0,06) lisärahoituksen ollessa Kuntaliiton esittämän laskelman mukaisesti
syksyn 2021 osalta noin 150 € / oppivelvollinen opiskelija. Pelkästään tällä valtionosuuden euromäärällä oppimateriaalien tarjoaminen oppivelvolliselle on hyvin haasteellista, josko edes mahdollista. Mikäli painokertoimet säilyvät ennallaan, tulevina
vuosina yhden oppivelvollisen opiskelijavuosi tuottaa n. 350 €.

11

Opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen kohdennettu kertaluokkainen määräraha vuodelle 2021 on valtakunnallisesti 80 milj. €, joka on vastaava summa kuin vuonna 2020. Vuodelle 2022 määrärahaa olisi hallituksen esityksen mukaan jäljellä vielä
70 milj. €. Määräraha myönnettiin vuonna 2020 laskennallisesti ja sama käytäntö jatkunee myös jatkossa. Laskennan perusteina olivat
1. yhteishaun kautta tulevat opiskelijat
2. vailla toisen asteen koulutusta olevat opiskelijat
3. maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
Keudan saama lisärahoitus vuonna 2020 opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseksi oli 2 477 795 €, joka vastasi melko tarkasti Keudan painotetun opiskelijavuosimäärän suhteellista osuutta. Laskentaperusteella painotuksineen ei siten ollut juurikaan merkitystä Keudan saamaan suhteelliseen osuuteen. Vuosina 2021–22 tämän
rahoitusosuuden ennakoidaan säilyvän entisellään. Haasteena on vuosi 2023, jolloin
nykyisen hallituksen päättämät kertaluonteiset lisärahoitukset päättyvät. Millä tavalla
pääsääntöisesti määräaikaisesti lisärekrytoidun opetus- ja ohjaushenkilöstön jatko
turvataan, joudutaanko tarpeeseen palkattujen henkilöiden työsuhteet päättämään
määräajan puitteissa vai lähdetäänkö tarkoituksella tekemään negatiivista budjettia.
Kirjanpidollisesti koulutuksen järjestäjien kannalta on epäedullista, että kertaluontoiset lisärahoitukset rinnastetaan Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksella valtionosuusrahoitukseksi ja siten tuloutettavaksi myöntämisvuotena, vaikka sen käyttö lisäsuoritepäätöksessä on mahdollistettu käytettäväksi useampana vuotena.
Koronapandemian seurauksena Keuda sai vuodelle 2020 tarpeellista lisärahoitusta
yhteensä 900 000 € ja lisäksi saimme lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi
1 095 382 €. Haasteena oli tämänkin lisärahoituksen osalta, että se rinnastettiin Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti valtionosuudeksi ja se piti kokonaisuudessaan tulouttaa vuodelle 2020 siitäkin huolimatta, että esimerkiksi lisälähihoitajakoulutuksia ei edes ehditty aloittaa. Koronarahoitus tulee käytetyksi vuoden 2021 alkupuolen aikana ja perusrahoituksen lisäys kattaa näitä menoja. Lähihoitajakoulutus
toteutuu seuraavien noin kolmen vuoden aikana ja saatujen tulojen kohdennus menovuodelle ei ole mahdollista.
Vaikka nykyisen hallituksen toteuttamat lisärahoitukset poistuisivat, on Keudan suhteellinen osuus laskennallisesti jaettavasta suoritusrahoituksesta kehittynyt edelleen
vuoden 2020 aikana suotuisasti ja tämä takaa hyvää rahoituspohjaa vuodelle 2022.
Sama on tilanne perusrahoituksen opiskelijamäärien vertailussa, jossa suhteellisen
osuuden kasvu vuonna 2020 edelliseen vuoteen oli 0,1 %-yksikköä. Jos tämä täysimääräisenä huomioitaisiin perusrahoituksesta, lisäystä vuodelle 2022 pitäisi tulla
n. 1,2 milj. €.
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Investointitason on arvioitu olevan vuonna 2021 merkittävästi suuremman kuin vuonna 2020 varsinkin kalusteiden osalta ja vuosina 2022–2023 samansuuruinen kuin
vuonna 2020. Tästä huolimatta poistojen määrän on arvioitu nousevan vain maltillisesti, koska vuodelle 2020 tehtiin huomattavan suuret (0,5 milj. €) lisäpoistot rakennuksiin, joiden palvelutuotantokyky oli oleellisesti muuttunut. Tämä johtuu muutostöistä ja peruskorjauksista, jotka oli tehty poistettavien hyödykkeiden päälle.
Vuosikate kattaa nettoinvestointitason 2021–2023, vaikka investointitaso kasvaa
vuonna 2021 merkittävästi palautuen normaalimmalle tasolle 2022–2023.
Kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännöksiin tuli uusi säännös kirjanpidon eriyttämisestä. Säännös tuli voimaan 1.1.2020. Säännöksen tavoitteena on kilpailuneutraliteettiin
kohdistuvien vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen, lainsäädännön noudattamisen varmistaminen ja viranomaisvalvonnan edellytysten parantaminen. Säännös
luo edellytykset toiminnan kannattavuuden ja hinnoittelun kustannusperusteisuuden
varmistamiseen julkisen elinkeinotoiminnan sisäisessä päätöksenteossa. Tavoitteena
on hinnoitella julkisyhteisön tarjoamat tuotteet tai palvelut siten, että ne ovat markkinahinnoitteluun rinnastettavia, jolloin
• kaikki palvelun/tuotteet tuottamiseen kuuluvat kustannukset on huomioitu
• tuotannontekijät on hinnoiteltu markkinaehtoisesti
• toimintaan ei kanavoidu julkista tukea tai julkisia varoja
• pääoman tuottotavoite on realistinen, jolloin sijoituksia tai rahoitusta ei saada
alihintaan.
Keudassa vuoden 2020 osalta katsottiin tarpeelliseksi eriyttää Kerava-salin tapahtumatuotanto, pesulatoiminta, puutarhatuotteiden myynti, ruokapalvelut ja Valtra-huolto.
Tulevina vuosina ohjeistus epäilemättä täsmentyy ja todennäköisemmin ohjaa koulutuksen järjestäjän taloudellista toimintaa entistä markkinaehtoisemmaksi, jolla taataan
kilpailuneutraliteetin toteutuminen.
Keudan tulevaisuus näyttää hyvältä. Keudassa on reagoitu ammatillisen koulutuksen
uudistuksiin ja panostettu laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Uudistunut strategia ja sen toimeenpanoa tukeva organisaatio ovat mahdollistaneet hyvin uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen toiminnan. Koko organisaation toiminnan tarkemmalla seurannalla ja toiminnan tehostamisella edelleen saadaan taloudellinen tilanne pysymään vakaana.
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Jatkossa on keskityttävä toiminnoissa ja myös strategisella tasolla entistä enemmän
aikuisväestön kouluttamiseen, koska väestöennusteen mukaan 16-vuotiaiden yhteishakuikäluokka pienenee neljänneksellä muuttoliikkeen vaikutuskin huomioiden ja
vastaavasti 62-vuotiaiden ikäluokka seuraa 16-vuotiaiden määrää kohtuullisella tavalla vuoteen 2035 saakka, kunnes kasvaa merkittävästi. Vuonna 2021 peruskoulun
päättävän ikäluokan on ennakoitu olevan kuntayhtymän kunnissa 2 726. Vastaava
määrä vuonna 2035 on 2 254. Alla olevasta kuvasta näkyy, kuinka jyrkkä opiskelijamäärän lasku on 2020-luvun puolivälistä alkaen ja kuinka 62-vuotiaiden ikäluokka
kehittyy. Huoltosuhteen muutoksen huomaa selkeästi ja se korostuu tarkastelujakson
loppupuolella. Jotta hyvinvointivaltion palvelut pystytään takaamaan tulevaisuudessa,
tarkoittaa se digitalisaation ja automaation kautta tapahtuvaa työn tehostumista ja
työn tuottavuuden merkittävää kasvua. Ammatillisellakin koulutuksella on merkittävä
rooli siinä, että työvoiman ammattitaito ja osaaminen pystytään pitämään ajantasaisena jatkuvassa muutoksessa uudistuvan työn tekemisessä. Tämä haastaa myös
opettajia seuraamaan työelämän kehitystä, ennakoimaan muutosta ja korostamaan
opiskelijoille elinikäisen oppimisen tärkeyttä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Merkittävimmät toiminnan ja talouden riskit liittyvät koulutustarjonnan osuvuuteen,
opiskelijavirtauman hallintaan, henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen sekä julkisen talouden kestävyysvajeeseen ja rahoituksen riittävyyteen. Ammatillisen koulutuksen nykyinen lainsäädäntö astui voimaan vuoden
2018 alusta ja se on edelleen merkittävin toiminnan kehittämiseen liittyvä tekijä. Uudessa ammatillisessa koulutuksessa korostuvat osaaminen (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), asiakaslähtöisyys (joustava aloitus ja yksilölliset opintoväylät)
ja elinikäinen oppiminen. Koulutusta toteutetaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastataan joustavasti tutkintojen, niiden
osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla.
Jokaiselle tutkintoa tai sen osaa suorittavalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan tavoitteista, osaamisen hankintatavoista ja tarvittavasta avusta, ohjauksesta ja tuesta, joita opiskelija tavoitteensa saavuttamiseksi tarvitsee. Opiskelija opiskelee vain sitä, mistä häneltä puuttuu osaamista. Hankittu osaaminen osoitetaan näyttämällä se käytännön työtilanteissa, jota koronapandemian myötä tosin liudennettiin ja mahdollistettiin näytöt myös virtuaalisissa
tai muissa soveliaissa työympäristöissä. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat
ja työpaikan edustajat yhdessä.
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Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ja päästä joustavasti eri vaiheissa työuraa tai
elämänvaihetta. Vuotuinen valtakunnallinen yhteishaku säilyy peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville merkittävänä hakeutumisväylänä. Jatkuvalla haulla on kuitenkin jatkossa entistä merkittävämpi rooli, koska yhteishakuikäluokka pienenee merkittävästi. Tutkinnon suorittamisen jälkeen ammatillisesta koulutuksesta voit jatkaa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
Työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva
oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on
mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti.
Keudassa opettajia on strategiarahoituksella koulutettu asiakkuuspäälliköiden ohjauksessa laatimaan oppisopimuksia, jolla joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä pystytään entisestään parantamaan.
Uudistuksen myötä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttui. Ammatilliseen koulutukseen kohdennettavasta valtion rahoituksesta päätetään vuosittain valtion talousarviossa aiemman toteutuneisiin kustannuksiin perustuneen rahoituksen sijaan. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus jaetaan koulutuksen järjestäjille suhteellisuusperiaatteella aikaisempien tulosten perusteella. Merkittävimmän euromäärän, koulutuksen järjestäjän varainhoitovuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän sekä
siihen sisältyvään työvoimakoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän (perusrahoitus), opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa kuitenkin vuosittain harkinnanvaraisella päätöksellään valtion talousarvion rajoissa. Tähän sisältyy normaali
(alue)poliittinen ja suhdannepoliittinen epävarmuustekijä.
Nykyisessä rahoitusjärjestelmässä perusrahoituksen yksikkönä on opiskelijavuosi,
jolla tarkoitetaan 365 päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen
perusteena. Yli neljän viikon keskeytykset vähentävät opiskelijan opiskelijavuosikertymää, jonka huomiointi, ennakointi ja kirjaaminen opintohallintojärjestelmään asianmukaisesti vaatii huolellisuutta ja tarkkaa ohjeistusta. Tieto opiskelijavuosista ja opiskelijan suorituksista siirtyy valtakunnalliseen Koski-järjestelmään suoraan koulutuksen järjestäjän opintohallintojärjestelmästä. Keudassa opintohallintojärjestelmänä on
Studenta. Tähän on liittynyt ja liittyy edelleen paljon testaamista ja varmistamista, että
siirtyvä tieto on oikeaa ja ajantasaista.
Nykyisessä rahoitusjärjestelmässä 2020 tehdyn lakimuutoksen jälkeen rahoituksesta
70 % tulee opiskelijavuosimäärän perusteella, 20 % suoritusten eli tutkintojen ja tutkinnon osien perusteella ja 10 % vaikuttavuudesta eli opiskelijoiden työllistymisestä,
jatko-opinnoista, opiskelijoiden antamasta palautteesta sekä työelämäpalautteesta.
Nykyinen rahoitusjärjestelmä reagoi hitaammin muutokseen (esim. opiskelijamäärä)
kuin vanha järjestelmä ja tätä kautta koulutuksen järjestäjän ennustettavuus rahoituksen suhteen tulisi päätöksen perustelujen perusteella parantua. Toisaalta vuosittain
päätettävä budjettimääräraha sekä OKM:n päättämä tavoitteellinen määrä lisäävät
merkittävästi epävarmuutta. Nykyinen rahoitusjärjestelmä on suhteellinen järjestelmä
eli muiden koulutuksen järjestäjien aikaansaamat suoritteet vaikuttavat myös Keudan
saamaan rahoitukseen. Lisäksi haasteena uudessa järjestelmässä on suoritepäätösten myöhäinen ajankohta, joka johtuu rahoituksen kytköksestä eduskunnan hyväksymään valtion tulo- ja menoarvioon. Käytännössä tieto myönnetystä rahoituksesta
tulee joulukuussa, kun talousarvio on yhtymävaltuustossa hyväksytty jo kuukautta aikaisemmin.
Kuntayhtymän tiedossa olevat toiminnan ja talouden riskit ja epävarmuustekijät liittyvät siihen, miten suoriudumme uuden ammatillisen koulutuksen haasteista ja pysyvästä toimintaympäristön muutoksesta. Keskeistä tulee olemaan opetuksen suunnittelu ja opiskelijavirtauman hallinta. Tekoäly, automaatio ja robotisaatio muuttavat työelämää ja tulevat enenevissä määrin vaikuttamaan myös ammatilliseen koulutukseen.
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Teknologian nopea kehitys kannustaa koulutusta hyödyntämään sen mahdollisuuksia
entistä tehokkaammin. Tekoäly, automaatio ja robotisaatio haastavat myös kuntayhtymän opetus-, kehittämis- ja tukihenkilöstön osaamista ja muokkaavat toimialojen
tapoja toimia. Tähän liittyy oleellisesti henkilöstön riittävän osaamistason varmistaminen sekä toisaalta onnistunut rekrytointipolitiikka. Korona-aika oli varsinainen koeponnistustilanne, jossa muuntautumis-/reagointikykyä testattiin. Kuntayhtymän uuden
henkilökunnan saatavuus on ollut pääasiassa hyvä. Tietyillä aloilla (mm. autoala, logistiikka ja teknologia- ja rakentamispalvelut) opetushenkilöstön sekä ammattimiesten
rekrytoinneissa on ollut kuitenkin pula osaavista ja pätevistä hakijoista.
Tietojärjestelmien pettäminen lyhytaikaisestikin voi lamaannuttaa kuntayhtymän palvelutoiminnan. Erityisen kriittisiä ovat reaaliaikaiset KOSKI-siirrot, opiskelijavalintaan
ja opiskelijoiden valmistumiseen liittyvät ajankohdat sekä palkanmaksuun, kassatoimintoihin ja tilinpäätökseen liittyvät ajat.
Kuntayhtymän tietohallintopalvelut huolehtivat osaltaan tietojärjestelmien jatkuvasta
ylläpidosta, varajärjestelmien toimivuudesta, varmuuskopioinneista ja tietoturvasta.
Kuntayhtymässä on myös hyväksytty tietosuoja- ja tietoturvalinjaukset ja sähköpostin
käsittelysäännöt. Kuntayhtymän turvallisuussuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa 10.10.2018. Siinä turvallisuuden kokonaiskenttää on tarkasteltu seuraavista
näkökulmista: kiinteistöturvallisuus, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta, varautuminen ja kriisinhallinta, turvallisuusviestintä, pelastusturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, ympäristöturvallisuus, työturvallisuus, opetuksen, ohjauksen ja toiminnan turvallisuus, tietoturvallisuus ja tietosuoja.
Kuntayhtymän johtoryhmä teki riskikartoitusten syksyllä 2020. Riskikartoitus sisälsi
työturvallisuusriskit sekä muut operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit. Arviointi
tehtiin kaksiportaisena (1. vaarojen ja riskien kartoitus, 2. havaittujen riskien arviointi
ja poistaminen tai riskin vähentäminen). Riskit dokumentoitiin kuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmään (IMS). Työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman mukaisesti otettiin käyttöön Secapp kriisiviestintätyökalu, laadittiin Keuda-tason valmiussuunnitelmaa, toteutettiin poistumis- ja sisällesuojautumisharjoituksia turvallisuusalan
opiskelijoita hyödyntäen sekä pyrittiin lisäämään psykososiaalista hyvinvointia poikkeuksellisena aikana työyhteisöissä. Keskeisenä toimenpiteenä tavoitteiden toteuttamisessa oli henkilökunnan ja esimiesten koulutus ja tiedottaminen yhteisissä tilaisuuksissa.
Tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittely edellyttää aiempaa tarkempaa
suunnittelua ja dokumentointia. Tietosuojaa koskevat kysymykset on tunnistettava ja
otettava huomioon jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan henkilötietojen käsittelyä sisältäviä toimintoja tai kehitetään tietojärjestelmiä.
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Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Koulutuskuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen
ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kuntalain
mukaan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä on esitetty tarpeelliset määräykset sisäisen
valvonnan ja riskien hallinnan toimivallasta ja tehtävien jaosta. Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Tulosalueiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan lisäksi riskienhallinnasta vastuualueellaan. Hallintosäännössä on myös määritelty, että kuntayhtymän johtajalla on
vastuu koko koulutuskuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Riskienhallintapolitiikan mukaan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmä, arvot ja strategiset tavoitteet luovat perustan riskienhallinnalle. Sisäisen
valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tarkoituksena on tukea kuntayhtymää
sen perustehtävän laadukkaassa toteuttamisessa, strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa
erilaisilta riskeiltä. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että johtaminen, toiminnan suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Kuntayhtymässä noudatettiin tilikaudella 2020 sisäisen valvonnan ohjetta, joka tuli
voimaan 1.1.2017. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty sisäisen valvonnan järjestämisvastuu ja toiminnan tavoitteet. Sisäinen valvonta toteutuu sekä kuntayhtymän
toiminnassa, että johtamis-, suunnittelu-, ohjaus- ja tiedonhallintakäytännöissä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään:
• toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus)
• laillisuuden ja sisäisten ohjeiden noudattamiseen (lait, johtosäännöt, yleiskirjeet,
toimintaperiaatteet, suunnitelmat ym. sisäiset ohjeet)
• toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen
• kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen
• erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen, varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.
Sisäinen valvonta on johdon väline varmistua asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. Sisäiseen valvontaan kuuluu myös organisaation eri tasojen informointi kuntayhtymän toiminnan
tarkoituksesta ja asetetuista tulostavoitteista sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisen seuranta. Sisäistä valvontaa suorittavat yhtymähallitus, kuntayhtymän johtaja, tulos- ja vastuualueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja koko henkilöstö,
kukin roolinsa mukaisesti.
Tilintarkastajien tarkastustoimintaan kuuluu myös sisäisen valvonnan järjestämisen
asianmukaisuuden tarkastaminen. Vuodesta 2009 alkaen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy, joka 2019 tapahtuneen yrityskaupan
seurauksena on toiminut nimellä KPMG Julkistarkastus Oy. Tarkastuskohteet yksilöidään tilikausille laadittavassa tarkastusohjelmissa ja tarkastuksista laadittiin erilliset
raportit, jotka annetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
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Vastuullinen ja kestävä Keuda
Vastuullisuus ja kestävä kehitys on huomioitu uudessa Keudan strategiassa. Toimimme vastuullisesti niin opiskelijoita, henkilöstöä, ympäröivää yhteiskuntaa kuin
ympäristöä kohtaan. Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi ja kestävän tulevaisuuden tekijöiksi. Kuntayhtymään on nimetty
kestävän kehityksen ohjausryhmä ja palkattu kestävän kehityksen koordinaattori. Ensimmäisenä toimenpiteenä Keudassa otetaan käyttöön Uudistettu Okka-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Se on jo alkanut Keudan johdon arviointikierroksella ja jatkuu tuloksista saatavien kehittämiskohteiden kautta kehittämissuunnitelmaan, jossa yhteistyössä Okka-säätiön kanssa valitaan kestävän kehityksen tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut. Sertifiointi otettiin ensivaiheessa käyttöön Järvenpään Sibeliuksenväylän toimipisteessä, josta sitä on laajennettu muihin toimipisteisiin. Okka-säätiön hallinnoima sertifikaatti kohdistuu
enemmän opetukseen ja sen erilaisiin toteutuksiin mm. työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa.
Yhteisissä palveluissa on toteutettu ja otettu käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vuoden 2020 ja otetaan edelleen laajemmin käyttöön vuoden 2021 aikana. Jo tähän mennessä Keudan oppimisympäristöissä on huomioitu vastuullisuutta ja
kestävää kehitystä mm. ruokapalvelujen toteuttamisessa ja kiinteistöjen energiaratkaisuissa.
Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen
Koulutuskuntayhtymän on noudatettava toiminnassaan useita eri lakeja, asetuksia ja
normeja. Keskeisiä toimintaa ohjaavia normeja ovat mm. kuntalaki, laki ammatillisesta koulutuksesta sekä laki ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Edellisten lisäksi
kuntayhtymän toimintaa ohjaavat mm. perussopimus, hallintosääntö, yhtymähallituksen toimintasääntö sekä toimintaohjeet, jotka kaikki löytyvät kuntayhtymän internetsivuilta sekä henkilökunnan intranetistä. Reformin myötä edellä mainittuja ohjeita ja
sääntöjä on päivitetty ja päivitetään.
Hankintaohje tuli voimaan yhtymähallituksen päätöksellä 18.3.2020 ja astui voimaan
1.4.2020. Sisäisen valvonnan ohje päivitettiin ja tuli voimaan yhtymähallituksen päätöksellä 1.1.2017. Hallintosääntöä päivitettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 27.5.2020
ja tuli noudatettavaksi 1.6.2020 alkaen. Yhtymähallituksen toimintasääntöä, jossa
määritellään yhtymähallituksen alaisen toiminnan organisointi sekä viran- ja toimenhaltijoiden vastuut ja toimivalta siltä osin kuin sitä ei ole määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä, päivitettiin yhtymähallituksen kokouksessa 10.6.2020 ja tuli noudatettavaksi 1.8.2020. Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessa 25.11.2020 sijoitustoiminnan periaatteet, joka määrittää sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjaon, sijoituskohteet ja muut reunaehdot. Periaatteet tulivat voimaan 1.1.2021 alkaen.
Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Toimintaa on toteutettu säännösten, lakien ja
päätösten sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Helsingin hovioikeudessa on vireillä
yksi valitus vahingonkorvauksesta ja Helsingin hallinto-oikeudessa yksi valitusasia.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan, tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on
esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Toiminnan tuloksellisuutta ja strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja valvotaan eri mittareiden avulla. Oleellisista poikkeamista tai erityisen alhaisista mittariarvoista pyydetään selvitykset ao. tulosalueen vastuuhenkilöltä. Tulosalueista Opetus- ja koulutuspalvelut ylitti TA2020 tilikauden tulostavoitteen +3,8 milj. € ja Yritys- ja elinvoimapalvelut +1,5 milj. €. Yhteisten palvelujen tulos oli 0,7 milj. € alle tavoitteen johtuen lisäpoistoista vuosikatteen ylittäessä kuitenkin tavoitteen.
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Riskienhallinnan järjestäminen
Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toimivuudesta koko kuntayhtymän tasolla sekä
asettaa sen tavoitteet. Kuntayhtymän johtajalla on riskienhallinnan toteuttamis- ja valvontavastuu. Tulosalueiden esimiehet vastaavat oman alueensa riskienhallinnasta
työsuojelutoimikunnan ohjeistuksen mukaisesti. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa
ja osa sisäistä valvontaa. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan jo toiminta- ja
työketjuihin sisällytettävissä päivittäisissä varmistuksissa. Toimintaketjuista tehdyt
menetelmäkuvaukset edesauttavat riskien tunnistamista ja niiden hallintaa. Strategisesti merkittävistä prosesseista ja muusta ydintoiminnasta on laadittu ja ylläpidetään
prosessikuvauksia. Niiden avulla voidaan kartoittaa tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Prosessikuvausten ja menetelmäkuvausten laatimisesta vastaa jokainen prosessinomistaja. Esimerkiksi työpaikan riskien arviointien dokumentointi löytyy
IMS-järjestelmästä.
Omaisuus- ja vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Kuntayhtymän nykyinen
vakuutussopimus Pohjola Vakuutuksen kanssa on astunut voimaan vuoden 2012
alusta. Vakuutusturva kattaa kuntayhtymän keskeiset toiminnot. Huomionarvoista on,
että kuntayhtymän autoihin otetaan pelkkä liikennevakuutus. Vakuutustoiminnan käytännön toteuttamisesta vastaa päivitetyn hallintosäännön mukaisesti taloussuunnittelupäällikkö. Vakuutustoiminnan kilpailutuksen valmistelu aloitettiin vuoden 2020 loppupuolella ja kilpailutus toteutetaan vuoden 2021 alkupuolella.
Vuonna 2020 koottiin Keudan riskiarvioinnit ja tehtiin uusi arviointikierros. Tulokset
dokumentoitiin IMS-järjestelmän Riskit-osioon. Lisäksi keväällä 2020 tehtiin Koronatilanteen riskiarvioinnit tiimeissä.
Keudan riskiluokat ja riskiarvioinnin kohteet
STRATEGISET RISKIT
Johtaminen
Markkina-asema
Toimintaympäristö
Muut

OPERATIIVISET RISKIT
Prosessien toimivuus
Henkilöstö
Juridinen vastuu
Työturvallisuus
Tietoturva ja tietosuoja
Projektit ja hankkeet
Muut

TALOUDELLISET RISKIT
Rahoitus
Tasapainoinen talous
Muut

VAHINKORISKIT
Ympäristö
Toimitilat, koneet ja kalusto
Muut
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Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kuntayhtymän omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut menetyksiä tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen pois
lukien omakotitalojen alaskirjauksia ja lisäpoistoja. Omaisuuden luovutukseen liittyvät
arvonlisäveron palautusvelvollisuus sekä valtionosuuden takaisinperintävastuu on
esitetty taseen liitetiedoissa.
Opiskelijatyönä tehtyihin omakotitaloihin tehtiin alaskirjaus (202 990,86 €), koska aikaisemmin toteutuneiden myyntihintojen perusteella hinta vaikutti ylioptimistiselta.
Lisäksi tehtiin lisäpoistoja kiinteistöjen osalta niihin kohteisiin, joiden palvelutuotantokyky on muuttunut olennaisesti, koska ko. kohteiden perusparannusten päälle on tehty jo uusia korjauksia/perusparannuksia. Lisäpoistoja on tehty yhteensä
530 858,18 €, johon sisältyy 103 518,74 € Pekka Halosen akatemian rakennuksiin
tehty lisäpoisto (vuokrasopimus päättynee 31.12.2022).
Sopimustoiminta
Sopimukset laaditaan kuntayhtymän edut turvaavina ja niiden on noudatettava ko.
alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan mm. laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määrätään hallintosäännössä. Sopimusten valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään henkilöllä. Kaikki uudet sopimukset on viety vuodesta 2011 alkaen systemaattisesti Dynasty-asianhallintajärjestelmään. Tätä aiemmista sopimuksista ei kaikilta osin ole pidetty
kattavaa ja ajantasaista luetteloa.
Sisäisen tarkastuksen järjestäminen
Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä tai muuta erillistä toimijaa.
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Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja vastaavasti toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kuntayhtymän rahoituksen riittävyyttä.
Rahoituslaskelmassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Kuntayhtymän tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty sivuilla 29-32.
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 62,8 milj. € (2019: 58,7 milj. €) ja
toimintakulut 53,0 milj. €. (2019: 50,7 milj. €.). Vuoteen 2019 verrattuna toimintatuotot
nousivat siten 4,1 milj. € ja toimintakulut 2,3 milj. €. Vuoden 2020 yhtymävaltuuston
hyväksymään talousarvioon verrattuna toimintatuloja kertyi n. 3,9 milj. € enemmän
kuin ennakoitiin.
Varsinainen suoritepäätös
Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen
Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen
Lisärahoitus koronaviruksen aiheuttamien
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
Varsinaisen talousarvion määrärahasta
varainhoitovuoden aikana koulutuksen järjestäjille
myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien
määrän lisäyksestä
Lisämääräraha lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen
Yhteensä

Päätöspäivä Perusrahoitus Suoritusrahoitus Vaikuttavuusrahoitus
13.12.2019
35 338 033
11 727 524
4 766 212
22.11.2019
690 309
9.6.2020
2 477 795

Yhteensä
51 831 769
690 309
2 477 795

30.9.2020

900 000

900 000

30.9.2020

705 861

705 861

30.9.2020

1 095 382
41 207 380

11 727 524

4 766 212

1 095 382
57 701 116

Tulojen nousu selittyy perusrahoituksen merkittävästi ennakoitua suuremmasta määrästä, josta 3,2 milj. € oli nykyisen hallituksen kertaluonteista lisämäärärahaa opetusja ohjaushenkilökunnan palkkaamiseen, 0,9 milj. € koronapandemian aiheuttamaan
lisähenkilökunnan palkkaamiseen sekä 1,1 milj. € lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen.
Lisäksi Keuda sai joulukuun varsinaisessa suoritepäätöksestä jakamatta jääneestä
perusrahoituksen osuudesta 0,7 milj. €. Koska Kirjanpitolautakunnan päätöksen mukaan useammalle vuodelle kohdennettuja määrärahoja ei voinut jaksottaa, kohdentui
vuodelle 2020 merkittävästi suurempi määrä tuloja kuin oli ennustettu. Strategiarahaa
Keuda sai vuonna 2020 yhteensä 390 000 € opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä koulutuksen järjestäjän tietoosaamisen parantamiseen. Toimintamenot talousarvioon verrattuna alittui 1,3 milj. €,
joka johtui ensisijaisesti henkilöstökulujen määrästä (- 0,7 milj. €). Henkilöstökulut oli
siten merkittävästi ylibudjetoitu. Verrattuna vuoteen 2019 henkilöstökulut kasvoivat
2,8 milj. € (+8,2 %), koska lisähenkilökuntaa opetukseen ja ohjaukseen palkattiin runsaasti (47) pitkin vuotta.
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Painotettu opiskelijavuosikertymä vuonna 2020 oli 6 654 (TP2019: 6 547), joka antaa
viitettä opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2022 päätöksentekoa varten. Opiskelijamäärä on tasaisesti noussut, joskin laskentaperusteen muutos virheellisesti korostaa kasvun jyrkkyyttä.

Vuodelle 2020 myönnetty painottamaton opiskelijavuosimäärä oli 5800 (v. 2019:
5780) sisältäen 120 opiskelijatyövuotta (v. 2019: 170) työvoimakoulutukseen. Kesäkuussa Keuda sai opetus- ja koulutusministeriön erillishausta 116 painottamatonta
opiskelijavuotta jakamattomasta perusrahoituksesta ja 180 painottamatonta opiskelijavuotta lähihoitajakoulutukseen. Vuonna 2019 vastaavat painottamattomat lisävuodet olivat 120, josta 50 kohdentui lähihoitajien koulutukseen.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä profiilikertoimella (1,03104) korjattu painotetuttu opiskelijavuosimäärä oli yhteensä 6 285 (v. 2019: 6 053), jonka Keuda ylitti
369 opiskelijavuodella.

Keudasta valmistui vuonna 2020 yhteensä 2 225 opiskelijaa (v. 2019: 2 416), joka on
pohjatietona vuoden 2022 suoritusrahoitukseen. Jatkuva haku on aiheuttanut sen, että opiskelijoita valmistuu pitkin vuotta, joskin toukokuu ja joulukuu erottuvat muista
kuukausista muistuttaen aikaisempien vuosien valmistumisajankohdista.
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Suoritusrahoitukseen vaikuttaa vuodelle 2022 myös vuoden 2020 osaamispistemäärä, joka KeudaDW:n mukaan vuodelta 2020 oli 331 270. Tämän lisäksi osaamispisteitä kertyi laajennetun oppisopimustehtävän kautta suoritetuista opinnoista muiden
koulutuksen järjestäjän koulutuksissa. Opetushallituksen hallinnoiman Vipunenjärjestelmän mukaan Keudan kokonaisopiskeijapistemäärä vuonna 2020 oli 419 432.
Kuvasta näkee, mikä oli koronapandemian vaikutus osaamispistemäärään kevään
aikana.

Opiskelijakyselyiden tulokset ajalta 1.7.2019 – 30.6.2020 ja Keudasta 2016 opintonsa
päättäneiden status (jatko-opiskelija tai työllistynyt) vuoden 2017 lopulla vaikutti vuoden 2020 vaikuttavuusrahoitukseen.
Palvelujen ostot toteutuivat vuonna 2020 budjetoidusti ja olivat 0,1 milj. € pienemmät
kuin talousarviossa oli ennakoitu. Merkittävimmät ylitykset budjetoituun oli henkilökunnan terveyspalvelujen ja koulutuksen sekä ICT-palveluluiden hankinnan osalta.
Vastaavasti budjetti alittui eniten oppilasruokailu-, matkustus- ja kuljetus- sekä majoitus- ja ravintolapalvelujen osalta. Sekä ylitykset että alitukset ovat selitettävissä korona-ajan poikkeuksellisella tilanteella. Myös aineiden ja tarvikkeiden osalta vuosi toteutui talousarvion puitteissa ja menot olivat hieman budjetoitua pienemmät
(0,3 milj. €). Merkittävin alitus oli elintarvikkeiden hankinnan osalta, jota sitäkin koronapandemia selittää.
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Kokonaismenot olivat yhteensä 59,7 milj. €.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -menojen erotus muodostui selvästi paremmaksi,
kuin mitä talousarviossa oli arvioitu johtuen siitä, että tulojen jaksotusta ei voitu toteuttaa. Toimintakate on vuoden 2020 tilinpäätöksessä 9,7 milj. €, mikä on 5,4 milj. € parempi kuin alkuperäisessä yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarviossa oli arvioitu. Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin oli 118,1 %, vuonna 2019 vastaava tunnusluku oli 115,6 % ja vuonna 2018 113,4 %. Suhdeluku kertoo, paljonko toiminnan
tuloista jää muiden menojen kuin toimintamenojen kattamiseen. Muita menoja ovat
esimerkiksi rahoitus- ja investointimenot.
Talousarvion sitovuustasoksi käyttötaloudessa oli määritelty tulosaluekohtainen tilikauden tulos. Opetus- ja koulutuspalvelut ylittivät TA2020 tilikauden tulostavoitteen
+3,8 milj. €. Yritys- ja elinvoimapalvelut TA2020 tulos oli +1,5 milj. € ja Yhteisten palvelujen -0,7 milj. €. Yhteisten palvelujen negatiivinen tulos johtui siitä, että suunnitelman mukaiset poistot olivat merkittäväasti suuremmat kuin talousarviossa oli ennakoitu. Vuosikate oli Yhteisissä palveluissa positiivinen talousarvioon verrattuna.
Talousarvio
2020
14 898 576
1 500

TILIKAUDEN TULOS
OPETUS-JA KOULUTUSPALVELUT
YRITYS- JA ELINVOIMAPALVELUT
YHTEISET PALVELUT
YHTEENSÄ

-
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14 896 732
3 344

Toteutuma
1-12_2020
18 661 405
1 532 535
-

15 616 024
4 577 916

Poikkeama
3 762 829
1 531 035
-

719 292
4 574 572

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuosikatteeksi tuli 9,7 milj. € (2019:
8,1 milj. €). Vuosikate nousi 1,5 milj. €. Vuonna 2018 vuosikate oli 6,9 milj. €. Talousarvioon verrattuna vuosikate oli 5,4 milj. € parempi kuin ennakoitiin. Pitkällä aikavälillä
talouden tasapainon edellytys on, että vuosikate eli tulorahoitus riittää sekä nettoinvestointien että mahdollisten lainojen lyhennysten kattamiseen. Vuosikate oli 190 %
poistoista. Vuonna 2019 vastaava luku oli 185 % ja 2018 166 %.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pysyneet lähes samansuuruisina vuodesta 2013
lähtien. Vuodelle 2020 poistojen määrään tuli kuitenkin kasvua ja ne olivat 5,1 milj. €
(2019: 4,4 milj. €). Kasvu johtui ensisijaisesti siitä, että pysyviin vastaaviin on tehty lisäpoisto kohteisiin, joiden palvelutuotantokyky on muuttunut olennaisesti. Palvelutuotantokyky on muuttunut, koska ko. kohteiden perusparannusten päälle on tehty jo uusia korjauksia/perusparannuksia. Lisäpoistoja on tehty yhteensä 530 858,18 €. Tähän
sisältyy 103 518,74 € Pekka Halosen akatemian rakennuksiin tehty lisäpoisto.
Tilikauden tulos vuonna 2020 on 4,6 milj. € ollen 0,8 milj. € parempi kuin vuonna
2019 (3,7 milj. €). Vuoden 2018 tulos oli 2,7 milj. €. Yllä olevassa kuvassa on esitetty
vuosikatteen, poistojen ja tilikauden tuloksen kehitys vuosina 2012–2020.
Eriyttäminen
Kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännösten tarkennuksen johdosta edellytettiin kirjanpidon eriyttämistä niiden toimintojen kohdalta, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla.
Tämän vuoksi Keudassa kirjanpito eriytettiin Kerava-salin tapahtumatuotannon, pesulatoiminnan, puutarhatuotteiden myynnin, ruokapalvelujen ja Valtra-huollon osalta.
Näiden toimintojen tuotteet ja palvelut on myyty markkinahintaan ja kustannuksiin on
kohdennettu materiaalit ja palkat toteuman mukaisesti. Lisäksi kiinteistökustannukset
ja yleishallinnon kustannukset on vyörytetty näille toiminnoille laskennallisesti Eriyttämisellä ei ole vaikutusta Keudan tulokseen. Sivuilla 92–94 on esitetty eriytettyjen
toimintojen tuloslaskelmat.
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Alla olevassa taulukossa on tuloslaskelmatiedot eriytettyjen toimintojen osalta
Kerava-Sali Opetuspesula
Liikevaihto
118 112
46 443
Palvelujen ostot
- 48 646 19 420
Henkilöstökulut
- 63 346 15 822
Poistot ja arvonalennukset
Liiketoiminnan muut kulut - 5 546 9 236
Liikeylijäämä
574
1 965
Rahoitustuotot ja-kulut
Tilikauden ylijäämä
574
1 965

Puutarha
238 907
- 71 446
- 79 426
1 131
- 83 652
3 252
3 252

Ruokapalvelut
925 627
633 238
218 795
15 548
53 960
4 086
4 086

Valtra-huolto
263 618
161 542
75 510
4 966
18 682
2 918
5
2 913

Yhteensä
1 592 707
- 934 292
- 452 899
- 21 645
- 171 076
12 795
5
12 790

Toiminnan rahoitus ja investoinnit
Vuoden 2020 investointimenot olivat 6,6 milj. € milj. euroa mikä 2,3 milj. € enemmän
kuin vuonna 2019 (4,3 milj. €). Vuoden 2020 suunnitellut investoinnit olivat 6,7 milj. €
sisältäen 2 milj. €:n määrärahan mahdollisiin opetustilojen järjestelyihin.
Hankekohtaisia rakentamisen toteutuneita investointeja ei ollut vuonna 2020. Tilinpäätökseen 2019 oli tehty investointivaraus (2 milj. €) Keravan Keskikadun uudisrakennuksen suunnittelua ja rakentamista varten. Koska rakentamista ei aloitettu, varaus on purettu vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Vuonna 2021 investointien on arvioitu
olevan 8,0 milj. €, vuonna 2022 5,9 milj. € ja vuonna 2023 5,8 milj. €.
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta vuonna 2020 oli 3,1 milj. € eli
tulorahoitus (=vuosikate) riitti erittäin hyvin kattamaan nettoinvestoinnit. Investointien
tulorahoitusprosentiksi muodostui 146 %. Vuonna 2019 vastaava luku oli 189 % ja
2018 153 %. Vuoden 2020 aikana rahavarat kasvoivat 4,5 milj. € ja ne olivat vuoden
2020 lopussa 24 milj. €, josta likvidit kassavarat olivat 15,3 milj. € ja rahoitusarvopaperit 8,6 milj. €.
Kokonaisuutena koulutuskuntayhtymän taloudellinen tilanne on erinomainen. Tämä
näkyy kassan riittävyyden tunnusluvussa, joka parani vuoteen 2019 verrattuna entisestään. Kassan riittävyys oli vuonna 2020 146 päivää. Vuonna 2019 vastaava luku
129 päivää ja 2018 106 päivää. Kuntayhtymän hyvä taloudellinen tilanne on mahdollistanut sen, että viime vuosien investoinnit on pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan kuntayhtymän omalla tulorahoituksella eli kertyneillä kassavaroilla. Vuoden
2020 lopussa kuntayhtymällä ei ollut pitkä- tai lyhytaikaista lainaa.
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Alla olevassa kuvassa on esitetty vuosikatteen riittävyys nettoinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin vuosina 2012–2020

Rahoitusasema ja sen muutokset
Taseen loppusumma vuonna 2020 oli 86,7 milj. €. Vuonna 2019 vastaava summa oli
81,1 milj. €, joten tase vahvistui 5,6 milj. € Vuonna 2018 taseen loppusumma oli
78,1 milj. €.
Kuntayhtymän oma pääoma vahvistui 8,1 milj. €. Rahat ja pankkisaamiset säilyivät
lähes ennallaan (+0,1 milj. €) edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sijoitukset kasvoivat 4,4 milj. €. Sijoitusten laskennallinen tuotto on 0,5 milj. €, josta vuoden 2020 aikana kertyi 0,25 milj. €. Rakennusten tasearvo on vuoden 2020 tilinpäätöksessä yhteensä 52 milj. €.
Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja yhtymän kykyä selviytyä pitkällä tähtäyksellä sitoumuksistaan. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on edelleen erittäin korkea 88 % (2019: 88 %, 2018 87 %). Taseessa
vuoden 2020 lopussa jäljellä olevan poistoeron määrä oli 24,2 milj. €.
Tilinpäätöksessä kuntayhtymän suhteellinen velkaantuneisuus on 16,4 %
(2019: 16 %, 2018 17,4 %). Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku lasketaan siten, että koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla jaetaan toimintatuloilla. Mitä pienempi tunnusluku on, sitä parempi mahdollisuus yhtymällä on selviytyä velan
takaisinmaksusta tulorahoituksella. Omavaraisuusasteen hyvään tasoon ja suhteellisen velkaantuneisuuden alhaiseen tasoon vaikuttaa se, että tilivuodelta kertyi kassaylijäämää ja että vuoden 2020 lopussa kuntayhtymällä ei ollut lyhyt- eikä pitkäaikaista lainaa.
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TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)
1-12 / 2020

1-12 / 2019

MYYNTITUOTOT

60 591

55 801

MAKSUTUOTOT

119

99

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

1 624

MUUT TOIMINTATUOTOT

453

2 185
62 786

591 58 676

-102

128

VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT

-30 583

-28 262

ELÄKEKULUT

-5 544

-5 301

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-1 278

-1 038

PALVELUJEN OSTOT

-7 491

-7 632

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-6 397

-6 333

HENKILÖSIVUKULUT

AVUSTUKSET

-50

MUUT TOIMINTAKULUT

-123

-1 678 -53 021

-1 990 -50 679

9 663

8 125

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

7

MUUT RAHOITUSKULUT

8

-6

1

VUOSIKATE

-7

9 664

1

8 125

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-5 086

ARVONALENTUMISET

0

-4 251
-5 086

TILIKAUDEN TULOS

-133

4 578

POISTOERON MUUTOS

1 485

VARAUSTEN MUUTOS

2 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-4 384

3 741

1 471
3 485

-2 000

-529

8 063

3 212

118,2

116,1

190

185

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toim intatuotot/Toim intakulut, %
Vuosikate/Poistot, %

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
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RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)

2019

2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA
8 125

9 664

VUOSIKATE

-71 9 594

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

-54 8 072

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-4 307

-6 600

INVESTOINTIMENOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYK. LUOVUTUSTULOT

71 -6 530

54 -4 253

3 064

3 819

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
0

0

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

107

-132

SAAMISTEN MUUTOS

417

296

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

949 1 473

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOS

-731

-567

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

1 473

-567

RAHAVAROJEN MUUTOS

4 537

3 252

RAHAVARAT 31. 12.
1. 1.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toim innan ja investointen rahavirran kertym ä 5 vuodelta, 1000€
Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv

Investointien tulorahoitus, %
= 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno
Kassan riittävyys, pv
= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

30

23 931

19 394

19 394 4 537

16 142 3 252

2020

2019

16 106

13 627

146,4

188,7

146

129

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)

12/2020

12/2019

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

116

258

AINEETTOMAT OIKEUDET

114

253

1

5

59 691

58 035

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

MUUT PITKÄAIKAISET MENOT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
MAA- JA VESIALUEET

330

330

52 007

51 904

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

3 321

2 778

KONEET JA KALUSTO

3 966

2 956

66

66

0

0

455

455

OSAKKEET JA OSUUDET

166

166

MUUT SAAMISET

289

289

60 262

58 748

LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT

11

10

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ

11

10

1 525

1 631

99

103

1 426

1 528

945

1 362

3

3

3

3

943

1 360

264

548

LAINASAAMISET

1

0

MUUT SAAMISET

411

279

RAKENNUKSET

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN
SIJOITUKSET

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
AINEET JA TARVIKKEET
KESKENERÄISET TUOTTEET
SAAMISET
PITKÄAIKAISET SAAMISET
MUUT SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET

SIIRTOSAAMISET

267

532

RAHOITUSARVOPAPERIT

8 625

4 225

25

25

8 600

4 200

15 305

15 169

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

26 400

22 387

VASTAAVAA YHTEENSÄ

86 673

81 146

OSAKKEET JA OSUUDET
SIJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM
RAHAT JA PANKKISAAMISET

31

12/2020

12/2019

8 966

8 966

299

299

34 821

31 609

8 063

3 212

52 148

44 085

24 199

25 684

0

2 000

24 199

27 684

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT

11

10

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ

11

10

10

10

10

10

10 306

9 357

2 568

1 792

MUUT VELAT

724

684

SIIRTOVELAT

7 014

6 881

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 315

9 366

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

86 673

81 146

Omavaraisuusaste, %

88,1

88,4

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

16,4

16,0

42 884

34 821

538

1 215

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
MUUT OMAT RAHASTOT
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS
POISTOERO
VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
MUUT VELAT
LYHYTAIKAINEN
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT

TASEEN TUNNUSLUVUT

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa

Omavaraisuusaste, %
= 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Kertynyt yli-/alijäämä
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Lainat ja vuokravastuut
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
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KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT

2020

TOIMINTA
TOIMINTATUOTOT

62 786 461

MUUT RAHOITUSTUOTOT

7 120

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT

-70 510

INVESTOINNIT
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ

70 510
62 793 581

MENOT
TOIMINTA
TOIMINTAKULUT

53 123 389

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT

6 600 297

KOKONAISMENOT YHTEENSÄ

59 729 516

Täsm äytys:
Kokonaistulot - Kokonaism enot = 62 793 581 - 59 729 516 = 3 064 065
Rahavarojen m uutos Muut m aksuvalm iuden m uutokset = 4 536 801 - 1 472 735 = 3 064 065
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Kuntakonsernin toiminta ja talous
Keudan 100 % omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti varsinaisen toimintansa
vuonna 2017. Vuosi 2020 oli siten neljäs toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto oli
97 878,23 € laskien edellisestä vuodesta 229 310,36 € (-70,1 %). Talousarviossa liikevaihtotavoitteena oli 240 000 €. Tilikauden voitto oli 3 823,73 €, joka oli edellisvuotta merkittävästi pienempi (2019: 18 190 €).
Vuoden 2020 liikevaihto kertyi lähinnä tutkintoon johtamattomasta täydennyskoulutuksesta ja korttikoulutuksista. Koska ELY-koulutuksia päättyi vuoden 2019 aikana,
eikä niille saatu jatkoja, jäi liikevaihto ennakoitua pienemmäksi. Tämän lisäksi tarjotuista 180 koulutuksesta jouduttiin koronapandemian takia perumaan 58. Vaikutukset
liikevaihtoon olivat merkittäviä.
Elokuussa 2020 yhtiön osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi nimettiin KM Anne Vuorinen.
Yhtiön koulutussuunnittelu-, asiakaspalvelu-, talous- ja myyntikäytänteitä tarkennettiin. Osakeyhtiöllä ei ole omia tiloja eikä myöskään omaa henkilökuntaa vaan hallinto-, koulutus- ja muut palvelut ostetaan pääsääntöisesti kuntayhtymältä. Koska osakeyhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla, maksaa se kilpailuneutraliteetti huomioiden ostamistaan palveluista siirtohinnoitteluperiaatteen mukaista markkinahintaista korvausta kuntayhtymälle.
Konsernin toimintatuotot olivat 62 809 636,70 € ja tilikauden tulokseksi muodostui
4 581 695,50 €.
Selonteko konsernivalvonnan ja toiminnan järjestämisestä
Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 25.11.2020 konserniohjeen noudatettavaksi 1.1.2021
alkaen. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n sisäinen valvonta järjestetään kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n hallituksen vastuulla on sisäisen valvonnan rakenteiden luominen omassa
organisaatiossaan. Yhtymävaltuuston valitsema tarkastuslautakunta arvioi kuntayhtymälle ja sen tytäryhteisöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista. Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö toimii myös konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisönä.
Konserniin kuuluvan tytäryhteisön asiakirjahallinto järjestetään soveltuvin osin yhdessä kuntayhtymän kanssa, jolloin voidaan varmistaa tietojen säilyminen ja käytettävyys
sekä tietosuoja ja tietoturva. Yhteisön pysyvästi säilytettävät asiakirjat sekä asiakirjallinen tietoaineisto sijoitetaan kuntayhtymän arkistoon sen jälkeen, kun yhteisö ei niitä
toiminnassaan tarvitse.
Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Keuda Koulutuspalvelut Oy:n arvioitu liikevaihto vuodelle 2021 on 269 138 €. Loppuvuodesta 2020 osakeyhtiö jätti ELY-tarjouksia: Innovatiivinen työvoimakoulutus luoville aloille ja teknisille aloille sekä startti ammattiin -tarjoukset. Tarjoukset hyväksyttiin
ja koulutustoteutukset alkavat vuoden 2021 puolella.
Yhtiön liikevaihdon kehittymisen kannalta kriittisin asia on sisäinen yhteistyö, koska
yhtiö ostaa pääosan palveluista Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymältä. Yhtiö
osallistuu jatkossakin aktiivisesti ELY:n kilpailutuksiin, keskittyy vastaamaan yritysten
täydennyskoulutustarpeisiin sekä uusien koulutus- ja kehittämispalvelujen aikaansaamiseen sekä ulkopuolisista asiantuntijoilta koostuvan osaajaverkoston kokoamiseen. Verkkopohjaisia koulutustoteutuksia lisätään erityisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin.
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KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 €)
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

62 810

58 706

-102

128

-53 040

-50 687

9 668

8 147

1
7
-6

1
8
-7

9 669

8 148

-5 086
-5 086
0

-4 384
-4 251
-133

Tilikauden tulos

4 583

3 764

Tilikauden verot

-1

-5

4 582

3 759

119 %
190 %

116 %
186 %

Toimintatuotot
Valmistevaraston muutos
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Toimintatuotot / Toimintakulut, %
Vuosikate / Poistot, %
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KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

116
114
1

258
253
5

Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edell tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

8 966
299
62 532
4 582

8 966
299
58 773
3 759

59 691
330
52 004
3 324
3 966
66

58 035
330
51 904
2 778
2 956
66

Oma pääoma yhteensä

76 378

71 796

Toimeksiantojen pääomat
Lahjoitusrahastojen pääomat

11

10

453
164
289

453
164
289

Toimeksiantojen pääomat yhteensä

11

10

10

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Muut velat
Lyhytaikainen
Lyhytaikaiset ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

10
10
10 321
2 570
730
7 021

10
10
9 369
1 792
696
6 881

60 260

58 746

Toimeksiantojen varat
Lahjoitusrahastojen varat

11

Toimeksiantojen varat yhteensä

11

10

Vieras pääoma yhteensä

10 331

9 379

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrum
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

86 720

81 186

1 525
99
1 426
921
3
3
918
226
1
424
267
8 625
25
8 600
15 379

1 631
103
1 528
1 284
3
3
1 282
454
0
295
532
4 225
25
4 200
15 289

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä, 1000 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 1000 €

88 %
16 %
67 114
538

88 %
16 %
62 532
1215

Vaihtuvat vastaavat yhteesä

26 450

22 430

VASTAAVAA YHTEENSÄ

86 720

81 186

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä
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VASTATTAVAA
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Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
•

Tilikauden tulos 4 577 915,83 €

•

Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1 484 896,45 €

•

Puretaan 2 000 000,00 €:n suuruinen investointivaraus Keravan Keskikadun laajennushankkeeseen

•

Tilikauden ylijäämä 8 062 812, 28 € kirjataan tilikauden ylijäämä -tilille
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Toteutumisvertailu

Kuntayhtymän toiminnan arviointijärjestelmä ja mittarit vuodelta 2020

Keudassa on käytössä IMSProcess (IMS = Integrated Management System) toimintajärjestelmä, johon on kuvattuna mm. Keudan keskeiset toimintaprosessit. Kuntayhtymän toiminnan arviointijärjestelmää kehitettiin edelleen vuonna 2020 päivittämällä
onnistumisen mittaristoa sekä arviointi- ja palautekelloa. Vuoden 2020 vertaisarviointien arviointialueina olivat Planning and Management of Human Resources ja Internationalization. Vertaisarvioinneissa pilotoitiin Opetushallituksen koordinoiman EUhankkeen kehittämiä vertaisarviointikriteereitä. Keuda osallistui ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, joka oli osa Keudan ulkoista arviointia. Lisäksi
Keudassa tehtiin kaikki Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansalliset
arvioinnit. Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet vuonna 2020
useita hyvinkin laajoja kyselyjä, joihin Keuda on vastannut.

Kuntayhtymän mittaristo muodostuu ammatillisen koulutuksen rahoitusmittareista ja
Keudan asiakaslupausten onnistumisen mittareista. Toiminnan onnistumista arvioidaan monipuolisesti tulosalueittain, kampuksittain ja tiimeittäin. Näistä muodostuu
Keudan yhteinen tuloskortti.
Yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita Keuda-tasolla ovat:
- opiskelijavuodet
- suoritetut tutkinnot
- suoritetut tutkinnon osat
- opiskelijapalaute
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101
57
44

368
333
27
8

54
639
503
117
19

81
401
351
43
7

414
329
85
-

Keuda TA2020

Johtamiskoulutus

1 217
1 075
142
-

Keuda 2020

Kampus 4

1 420
1 371
41
9

Yhteiset palvelut

Kampus 3

1 967
1 737
186
43

Yritys- ja
elinvoimapalvelut

Kampus 2

1 530
1 470
42
18

Talousarviomittarit 2020:
toteumat

Tutk. edeltävät
palv./koul.

Kampus 1

Onnistumisen mittarit, tilinpäätös 2020

6 654
5 674
570
298
111
136
2 225
1 529
445
251

6 393
5 294
473
158
131
108
2 800
2 016
542
242

Keudassa rakennat oman polun ammattiin
Opiskelijavuodet (lkm)
Perustutkinnot
Ammattitutkinnot
Erikoisammattitutkinnot
VALMA-koulutus
Työvoimakoulutus (tutkintoon johtava)
Suoritetut tutkinnot (lkm) ok
Perustutkinnot
Ammattitutkinnot
Erikoisammattitutkinnot

111

309
21
103
185

111

Suoritetut tutkinnon osat (lkm)
2 289
4 745
Suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet (lkm)
55 295 120 623
Työllistyminen (%)
75,4
79,3
Jatko-opintoihin hakeutuminen (%)
8,1
11,1
Opiskelijapalaute (ka)
4,2
4,2
Opiskelijapalaute (%)
48,9
39,3
Tutkinnon suorittamisaika pt (vuosi)
2,4
2,2
Tutkinnon suorittamisaika at ja eat (vuosi)
1,0
0,9
Negatiiviset keskeyttämiset pt (%)
2,4 %
4,2 %

89

314
13
117
184

56
33

2 814

3 248

279

97

13 472

16 086

69 211

71 116

13 430

1 595

331 270

325 725

65,6

69,6

100,0

97

78,5 %

12,4

15,0

-

2

9,7 %

9%

4,2

4,2

4,2

4

4,2

4,3

44,1

48,7

30,4

2,2

2,4

39

-

2,2

1,2

1,2

1,3

1,1

4,6 %

3,0 %

0,0 %

0

44,7 %

77 %

90

2,2

2,4

1,1

1,0

3,6 %

4%

Keuda luo työelämäkumppanuuksia
Työelämäpalaute (ka)
Työelämäpalaute (%)
Strategiset kumppanuudet, uudet (lkm)

-

-

-

-

-

-

4,5

4,1

-

-

-

-

-

-

2,5 %

49 %

2

2

8

Keudassa saa innostua ja innostaa
QWL-indeksi (%)
Henkilöstön työssäoloaika (%)

63,8
98

52,8
97

62,1
96

58,7
96

79,8
100

59,9
97

50,0
99

67,1
95,0

61,2
97 %

66,1
93,2

Muut opiskelijamäärät
Aikuisten perusopetus, kurssit (lkm)
Kansanopisto, opiskelijaviikko (lkm)

-

380

2 425

2 425

2 650

95

475

650

97 878

240 000

Keuda Koulutuspalvelut Oy
Liikevaihto (€)

4 991

28 006

57 870

4 505

2 506

Onnistumisen mittarin talouden kannalta merkittävimmät tulokset ovat opiskelijavuodet (perusrahoitus 70 %), suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osien osaamispistemäärät
(suoritusrahoitus 20 %) sekä työllistyminen, jatko-opintoihin hakeutuminen, opiskelijapalautteiden keskiarvo ja palauteprosentti (vaikuttavuusrahoitus 10 %). Näistä ainoastaan tutkinnon suorittaneiden määrässä ja opiskelijapalautteiden vastaajamäärässä ei talousarvion tavoitelukua saavutettu. Keudan tulos oli siten 87,5 % rahoituksen elementtien prosentuaalisilla osuuksilla laskettuna. Samaa jakosuhdetta käytettiin myös Keudan tulospalkkiota laskettaessa vuodelle 2020.
Tietolähteenä tietojen keräämisessä käytettiin pääsääntöiseesti KeudaDW:tä, joka
kerää tiedot Studenta-opintohallintojärjestelmästä, josta ne edelleen siirtyvät valtakunnalliseen Koski-järjestelmään.
Perusrahoituksen painotettujen opiskelijavuosien määrä oli 6 654 talousarviotavoitteen ollessa 6 393. Vuonna 2019 vastaava luku tilinpäätöksessä oli 6 347 ja jälkikäteen korjatussa OPH:n hallinnoimassa valtakunnallisessa Vipunen-raporttikannassa
6 257. Tarkempi painotettujen opiskelijavuosien jakautuminen on taulukossa pois lukien tutkintoon johtava työvoimakoulutus, joka sisältyy tutkintojen kertymään. Koronapandemialla oli epäilemättä vaikutusta opiskelijavuosimäärän kertymiseen, koska
se viivästytti valmistumisia ja sitä kautta pidensi opiskelijavuosia kerryttävää aikaa.
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Suoritettuja tutkintoja oli yhteensä 2 225 (tavoite 2 800). Tämän lisäksi suoritti tutkinnon 24 muille koulutuksen järjestäjille myydyistä oppisopimuksista. Perustutkintoja
suoritettiin 1 529 (talousarvio 2 016), ammattitutkintoja 445 (TA 542) ja erikoisammattitutkintoja 251 (TA 242). Tulos jäi melko paljon haasteellisesta ja osittain optimistisesta tavoitteesta. Vuonna 2019 tutkintoja suoritettiin tilinpäätöksen mukaan 2 416,
joka täsmäytyi Koski-tietojen tarkistuksessa yhdellä alaspäin (2 415). Koronapandemialla oli eittämättä vaikutusta siihen, että opinnot eivät edenneet suunnitellusti ja
valmistuminen viivästyi, joskin perustutkinnon keskimääräinen suoritusaika 2 v 2 kk ja
ammatti- tai erikoisammattitutkinnon keskimääräinen suoritusaika 1 v 1 kk ovat hämmästyttävän korkeita tätä taustaa vasten.

Koronapandemialla oli vaikutusta myös osaamispistekertymään (331 270), joka tosin
niukasti ylitti talousarviotavoitteen (325 725). Osaamispisteet kertyivät 13 472
(TA 16 086) tutkinnon osasta. Vuonna 2019 osaamispisteitä kertyi 274 205 suoritetuista 13 342 tutkinnon osasta. Osaamispistemäärän kasvua selittää se, että mittaritiedon pohjatietona on Keuda DW, joka huomioi ainoastaan Keudassa suoritetut
opinnot jättäen määrällisesti pienentyneen laajennetun oppisopimuksen kertymän
laskennan ulkopuolelle. Vertailtaessa Vipunen-raportointijärjestelmän tietoja Keudan
osalta, erot kertymässä ovat melko maltillisia; 2018: 424 153; 2019: 429 497;
2020: 419 423. Siitä huolimatta, että tutkinnon suorittaneiden ja osaamispisteiden
määrä on Keudassa laskenut, on suhteellinen osuus valtakunnallisesti kasvanut
(+0,1 %-yksikköä). Tulokseen nähden olemme selvinneet koronapandemian kanssa
keskimääräistä paremmin.
Opiskelijapalaute kerättiin valtakunnallisen opiskelijakyselyn kautta. Tulos oli valtakunnallista keskiarvoa 4,2 (2019: 4) viisiportaisella asteikolla mitattuna jääden hieman talousarviotavoitteesta 4,3. Aloituskyselyn tulosten keskiarvo oli 4,4 ja päättökyselyjen 4,1. Vastausaktiivisuus aloituskyselyyn oli 35,4 % (2019:35 %) ja päättökyselyyn 41,8 % (2019: 45 %). Niissä on huomattavasti parannettavaa ja ne ovat alle
valtakunnallisen keskiarvon eron kuitenkin viime vuodesta pienentyneen. Syynä saattaa olla se, että Keuda liittyi ensimmäisten joukossa OPH:n hallinnoimaan kyselyjen
sähköiseen toimittamiseen opiskelijoille, joka ei ole kaikilta osin toiminut moitteettomasti. Kun kaikki velvoitetaan järjestelmään siirtymään ja koulutuksen järjestäjien
kontrolli vastaamisiin hankaloituu, eron arvioidaan edelleen kutistuvan Keudan eduksi.
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Työllistymisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen mittaritulos saatiin opiskelijapalautekyselyn yksittäisen kysymyksen pohjalta. Tulokset olivat hyviä ylittäen talousarviossa
ennakoidun: työllistyminen 78,5 % (TA 76,7 %) ja jatko-opintoihin hakeutuminen
9,7 % (8,7 %). Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 77,9 % ja 9,9 %.
Lopulliset rahoitukseen vaikuttavat mittaritulokset työllistymisestä ja jatko-opintoihin
sijoittumisesta vuoden 2020 valmistuneiden osalta selviää vuoden 2021 joulukuun lopun tilanteesta tilastokeskuksen tietojen pohjalta ja ne vaikuttavat vuoden 2024 vaikuttavuusrahoitukseen.
Negatiivisia keskeyttäneitä oli yhteensä 320, joka oli 3,6 % kaikista vuoden 2020 aikana kirjoilla olleista tutkinto-opiskelijoista (8 801). Negatiiviksi keskeyttäneiksi katsottiin opiskelijat, jotka oli kirjattu Studenta-opintohallintojärjestelmään negatiivisiksi keskeyttäneiksi, heidät oli katsottu eronneeksi ilman kuulemista tai keskeyttämisen syy
oli muuten epäselvä.
Työelämäpalautetta kerättiin työpaikkaohjaajilta Keudan omalla kyselyllä. Vastauksia
saatiin yhteensä 346. Tutkinnon osia suoritettiin 13 476, joiden suorittamisesta palautetta olisi voinut saada. Pääosa vastauksista saatiin hyvinvointipalvelujen toimialalta n. ¾ (75 %). Muilta toimialoilta oli ainoastaan satunnaisia vastauksia. Tiedot kerättiin vanhan organisaation mukaisesti, joten vastausten kohdentaminen kampuksille ei
ollut tarkoituksenmukaista ja myös tulosten luotettavuus pienen vastaajamäärän perusteella olisi ollut oireellista, josko sitäkään. Vastausten laatu oli erinomainen vastausten keskiarvon ollessa 4,5. Jatkossa (1.7.2021 alkaen) valtakunnallisen työelämäkyselyn tullessa vaikuttavuusrahoitukseen vaikuttavaksi tekijäksi työelämäpalautteen keräämiseen on kiinnitettävä suurta huomiota ja sen organisointi täytyy suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.
Henkilöstöpalaute toteutettiin työhyvinvointikyselynä Eezy Spiritin toimesta. Kyselyn
tuloksena saatiin PPI (People Power Index), joka kokoaa sitoutumis-, johtamis- ja
suorituskykyindeksien tuloksen ja jonka tietojen perusteella edelleen laskettiin QWLindeksi (Quality of Working Life). Mittaustulokseksi QWL-indeksiin asteikolla 1–100 %
saatiin 61,2 %. Kyselyn tulos oli merkittävästi parempi kuin vuonna 2019, mutta talousarvion laadintavaiheessa tavoiteluku (66,1 %) lienee asetettu PPI-indeksin pohjalta kuten oli vuoden 2019 tuloskortillakin. Keudan kokonaistulos vuonna 2020 PPIindeksillä oli 70,2 % (TP2019: 64 %), joka oli merkittävästi parempi kuin asiantuntijaverrokkiryhmän (Suomen koulutusalan normi) arvo 66,2 %.
Keudassa suoritettiin 2 425 aikuisten perusopetuksen kurssia. Kansanopiston opiskelijaviikkomäärä oli 475 koostuen vapaan sivistystyön 385 opiskelijaviikosta ja kotoutumissuunnitelman mukaisten luku- ja kirjoitustaitoa parantavien opintojen 95 opiskelijaviikosta. Ilman koronapandemiaa vapaan sivistystyön opiskelijaviikkomäärä olisi
ollut 490 eli 105 suurempi.
Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto oli 97 878 €. Eniten maksullisia koulutuksia
oli teknologian ja rakentamisen toimialalla.
Opintohallintojärjestelmään perustuvien mittaritietojen raportointia kehitetään edelleen siten, että toiminnan seurannan ja päätöksenteon tueksi saadaan tuotettua automatisoituja ja ajantasaisia mittaritietoja helposti saataville ja asiallisesti ryhmiteltynä. Keudan johtoryhmän nimeämä rahoitus- ja raportointitiimi jatkaa toimintaansa.
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Yhtymähallituksen päättämä Keudan tulospalkkiojärjestelmä otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2020. Sen toteutumisen perusteella palkkoihin tehtiin varaus (500 000 €
+ sivukulut), jonka suuruisena tulospalkkio maksetaan huhtikuussa 2021. Palkkio laskettiin kolmella tasolla (Keuda, kampus ja tiimi) vastaavien maksimisummien ollessa
(300 € tai 10 % kuukausipalkasta, 250 € ja 250 €). Tulospalkkion saamisen ehtona
oli, että taloudellinen tulos oli saavutettu. Euromäärän määritti rahoituksen talousarviomittarien saavuttaminen kohteen ja jakosuhteen ollessa sama kuin laki opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta ammatillisen koulutuksen osalta rahoituksesta määrää.
Lähtökohtana on siten rahoitusperusteisiin pohjautuvat tavoitteet, tiimikohtainen tulosten mittaaminen ja liukuvalla asteikolla tulospalkkion muodostuminen tiimille. Tuloksen piti olla kunkin rahoitusmittarin osalta minimissään 90 %, että tulospalkkiota
kertyi. Kampus ja tiimipalkkio muodostui näiden tulosten keskiarvona niille tiimeille,
joilla opiskelijarahoitusmittareiden laskeminen ei ollut mahdollista (mm. yhteisten palvelujen henkilökunta).
Kuntayhtymän kehittämisen painopistealueita ja keskeiset hankkeet
Keudan hanketoiminnan koordinoinnista ja seurannasta vastaa arviointijohtaja. Varsinaisia hankkeita hallinnoidaan kaikilla tulosalueilla. Hankerahoitusta on saatu usealta eri taholta (mm. EU-rakennerahastot, Opetushallitus, Aluehallintovirasto, opetus- ja
kulttuuriministeriö). Suurimmat hankkeet vuonna 2020 ovat liittyneet uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen toiminnan kehittämiseen (mm. HOKS-prosessit ja työpaikalla järjestettävä koulutus), kansainväliseen liikkuvuuteen ja laadunhallinnan kehittämiseen.
Uuden strategian toteuttamiseksi laadittiin kolme kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmat linkittyvät kaikkiin Keudan ulkoisen rahoituksen hankkeisiin, joilla tuetaan arjen
toiminnan kehittämistä. Tulosalueet, kampukset ja tiimit ovat suunnitelleet onnistumiskeskusteluissa oman toimintansa näkökulmasta kehittämistavoitteita ja toteuttaneet niihin liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutumista seurataan kvartaaleittain onnistumiskeskusteluissa.
Keudan opintohallintojärjestelmän Studentan uuden käyttöliittymän käyttöönotto ja
kehittäminen etenivät. Järjestelmällä hallinnoidaan kaikkea Keudan opiskelijatietoa ja
se tukee Keudan organisaation mukaista toimintaa sekä yksilöllisten opintopolkujen
rakentamista. Lisäksi se mahdollistaa kahdensuuntaiset tiedonsiirrot kansallisista
palveluista ja mm. uuden rahoitusmallin mukaisten opintosuoritustietojen siirtämisen
rahoittajalle KOSKI-rekisteriin.
Keudan CRM-järjestelmän käyttöönotto on myös edennyt (M-files). Järjestelmässä
hallinnoidaan Keudan työelämäasiakkaiden tietoja ja sitä tullaan hyödyntämään myös
myynnissä ja markkinoinnissa sekä asiakassuhteiden hoitamisessa.
Keuda on osallistunut laajasti valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen uudistamisja kehittämistyöhön mm. työelämäpalautejärjestelmän suunnittelussa ja eHOKSkehittämisryhmässä sekä yhteistyössä laatuverkostojen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi), yrittäjäjärjestöjen ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE) kanssa.
Pääpaino Keudan kansainvälisessä toiminnassa on edelleen opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden lisäämisessä. Kansainvälisissä kehittämishankkeissa toimimme
sekä koordinaattorina että kumppanina. Vuonna 2020 keudalaisten kansainväliset
jaksot jouduttiin pääsääntöisesti perumaan Koronapandemian vuoksi. Niiden sijaan
kehitettiin ja toteutettiin erilaisia virtuaalisia kansainvälistymisen tapoja.
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Keuda
on
toiminut
opetusja
kulttuuriministeriön
Parasta
palvelua
-kehittämisohjelman valtakunnallisena koordinaattorina vuosina 2018–2019. Kehittämisohjelma päättyi huhtikuussa 2020. Kehittämisohjelma tuki työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, loi oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen
työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaisti palveluprosessia.
Keuda on erittäin suuri vankilakouluttaja ja tähän liittyen myös mukana monessa vankilakoulutukseen liittyvässä hankkeessa. Vuonna 2019 alkoi Keudan koordinoima
Transit - Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään. Hanke edistää rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä opintojen jatkumisen turvaamiseksi kehittämällä uusia ohjaus- ja tukitoimia ja toteuttamalla valtakunnallisen valmennusohjelman
opetus- ja vankilahenkilöstölle. Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.
Vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Keudalle strategiarahoitusta
840 000 euroa. Rahoituksella on vuosina 2018 ja 2019 kehitetty henkilöstön HOKSosaamista, opetustarjonnan uusia pedagogisia ratkaisuja ja pedagogista johtamista,
jatkuvan haun prosessia, yhden luukun palvelun toimintatapaa, Keudan omien työympäristöjen käyttöä oppimisympäristöinä ja Orchidea-innovointityökalun käyttöönottoa (mm. strategiaprosessin tukena). Rahoituksen käyttöaika päättyi 31.12.2020 ja tulokset raportoidaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.3.2021 mennessä. Vuonna
2019 OKM myönsi Keudalle strategiarahoitusta 541 000 euroa. Rahoituksella on
vuonna 2020 kehitetty opetushenkilöstön HOKS-osaamista ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen osaamista. Rahoituksen käyttöön tuli Koronapandemian vuoksi lisäaikaa, joten käyttöaika päättyy 30.6.2021. Vuonna 2020 OKM myönsi Keudalle strategiarahoitusta 390 000 euroa. Rahoituksella kehitetään opetuksen ja ohjauksen laatua ja erilaisia oppimisympäristöjä (erityisesti digitaalisuutta) sekä parannetaan henkilöstön tieto-osaamista. Rahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2021.
Keuda koordinoi useita verkostohankkeita mm. Parasta Johtamista -Etelä, Yhdessä
Parasta -Etelä 1, LARK-Kohti huippulaatua ja Jatkuva oppiminen. Keuda toimii kansallisena koordinaattorina Laatustrategian toteuttaminen -hankeryhmän painopiste
4:n osalta. Keuda on ollut kumppanina useissa muiden koulutuksen järjestäjien koordinoimissa hankkeissa mm. ViSu (digitaaliset oppimisympäristöt), VANKKA (vankilaopetuksen toteuttaminen), Oikeus osata -ohjelman hankkeet (OLO, OVH ja Vertaansa vailla), Korea Technet, Chinet ja Akkuna (kv-verkostohankkeet).
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Vuonna 2020 päättyneet ja vuonna 2021 jatkuvat suurimmat Keudan koordinoimat
hankkeet:

hankkeen nimi

tavoite/käyttötarkoitus

hankkeen
kokonaisrahoittaja budjetti

Keudan
toiminnan
budjetti

Valtionavustushankkeet
Vuonna 2020 päättyneet
Parasta Palvelua koordinointihanke
Andra Chansen

Innostu liikunnalla

Oppisopimuskoulutuksen ja
koulutussopimuksen
toimintaprosessien kehittäminen
Ruotsin kielen ja kulttuurin
osaamisen lisääminen
Opiskelijoiden fyysisen
aktiivisuuden lisääminen
koulupäiviin

OKM
SKF

1 000 000,00 1 000 000,00
26 666,67

26 666,67

Avi
82 000,00
82 000,00
yhteensä 1 108 666,67 1 108 666,67

Vuonna 2021 jatkuvat
Parasta johtamista, Etelä
LARK - Kohti huippulaatua
LARK - Painopiste 4
valtakunnallinen
koordinointi

Innostu liikunnalla 2

Jatkuva oppiminen

Yhdessä Parasta-Etelä 1

Osaamisperusteisuuden,
asiakkuuksien ja kumppanuuksien
johtaminen
Ammatillisen koulutuksen
laatustrategian toteuttaminen
Ammatillisen koulutuksen
laatustrategian toteuttaminen valtakunnallinen koordinointi
Opiskelijoiden fyysisen
aktiivisuuden lisääminen
koulupäiviin
Jatkuvan oppimisen kehittäminen,
työllisyysasteen nostaminen ja
osaajapulaan vastaaminen
Henkilökohtaistamisen kehittäminen
ja koulutuksen laadun
varmistaminen

OPH

478 318,00

145 504,00

OPH

775 000,00

88 600,00

OPH

17 550,00

17 550,00

Avi

44 000,00

44 000,00

600 000,00

162 582,00

OPH
412 800,00
yhteensä 2 327 668,00

92 000,00
550 236,00

Strategiarahoitus 2018

OKM

550 000,00

550 000,00

Strategiarahoitus 2018
Strategiarahoitus 2018
Strategiarahoitus 2018

OKM
OKM
OKM

116 000,00
77 000,00
62 000,00

116 000,00
77 000,00
62 000,00

Strategiarahoitus 2018

OKM
yhteensä

35 000,00
840 000,00

35 000,00
840 000,00

OKM

Strategiarahoitus
Vuonna 2020 päättyneet
HOKS-tuki ja jatkuva haku
Pedagoginen johtaminen ja
tiedonhallinta
Yhden luukun toimintatapa
Innovointitoiminta
Työympäristöt ja
ohjausyhteistyö
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Vuonna 2021 jatkuvat
HOKS-prosessin sekä
koulutus- ja oppisopimuksen
palveluprosessin osaamisen
vahvistaminen
Opetuksen ja ohjauksen
laadun kehittäminen
Oppimisympäristöjen
kehittäminen
Tieto-osaamisen
parantaminen

Strategiarahoitus 2019

OKM

541 000,00

541 000,00

Strategiarahoitus 2020

OKM

150 000,00

150 000,00

Strategiarahoitus 2020

OKM

180 000,00

180 000,00

Strategiarahoitus 2020

OKM
yhteensä

60 000,00
931 000,00

60 000,00
931 000,00

Vankilakoulutuksen kehittäminen

ESR
yhteensä

520347,00
520347,00

520347,00
520347,00

Kansainvälinen liikkuvuus
Kansainvälinen liikkuvuus

Erasmus+
Erasmus+
yhteensä

171 127,00
115 787,00
171127,00

171 127,00
115 787,00
171127,00

Kansainvälinen liikkuvuus
Kansainvälinen liikkuvuus

Erasmus+
Erasmus+
yhteensä

251967,00
303 571,00
555538,00

251967,00
303 571,00
555538,00

EU-hankkeet
Vuonna 2021 jatkuvat
Transit

KV-hankkeet
Vuonna 2020 päättyneet
ArtECult VII
KA1 Mobility Charter

Vuonna 2021 jatkuvat
Kiito
KA1 Mobility Charter/2020
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Yhteiset palvelut
1. Tulosalueen päätehtävä
Yhteiset palvelut tukee keskitetysti kuntayhtymän strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii osaltaan Keudan johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Tehtävänä on tarjota kuntayhtymän eri tulos- ja vastuualueille, kampuksille ja toimipisteille niiden tarvitsemia palveluja laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Yhteisissä palveluissa tuemme oppimista ja tarjoamme asiantuntemusta. Tuemme, autamme ja ohjaamme eri tulosalueita yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tuotamme sisäisille ja ulkoisille asiakkaillemme asiakaslähtöisiä palveluita. Lisäksi Yhteiset palvelut tukee demokraattista päätöksentekoa. Yhteiset palvelut sisältää hallinto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto, ruoka-, kiinteistö, viestintäja markkinointi-, sekä kokous- ja tapahtumapalvelujen toiminnot ja menot.
Yhteiset palvelut vastaa omalta osaltaan Keudan strategian käytäntöön viemisestä, laadunhallinnasta, uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanosta sekä uuden organisaation mukaisen toiminnan juurruttamisesta.
Hallinto- ja johtamispalvelut
Tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintamallin tekeminen on aloitettu opiskelijatietoihin liittyvistä kuvauksista ja seuraavaksi on otettu työnalle työelämäasiakkaiden tietojen kuvaus. Tiedonhallintamallia tehdään ARC-ohjelmaan, johon saadaan
kuvattua mm. tietoryhmät, tietojärjestelmät ja niiden yhteydet. Tiedonhallintamalliin
liittyvät prosessikuvaukset voidaan liittää kuvauksiin suoraan IMS-järjestelmästä.
Keudan käytössä olevan asianhallintajärjestelmän päivitysprojekti aloitettiin syksyllä 2020 ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön 1.2.2021. Järjestelmässä on tiedonhallintalain tarkoittamana Keudan asiarekisteri. Sähköisen arkistoinnin laajentamisen
suunnittelu on tarpeen tulevaisuudessa esimerkiksi pitkään säilytettävien asiakirjojen osalta.
Koronavuosi toi tullessaan Teams-kokousten käyttöönoton yhtymävaltuuston ja
-hallituksen kokouksissa. Lisäksi sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto lähti liikkeelle pikavauhtia. Yhtymähallitus päätti joulukuun kokouksessa ottaa käyttöön
pöytäkirjan sähköisen allekirjoituksen.
Ruokapalvelut ja opiskelijaravintolat
Keudan ruokapalvelut ovat huomioineet toiminnassa ja ruokalistalla valtakunnalliset ruokasuositukset. Suositusten hyvänä käytänteenä aloitimme mm. maksuttoman aamupuuron tarjoamisen toimipisteissä opiskelijoille.
Olemme olleet vahvasti mukana valtakunnallisissa verkostoissa vaikuttamassa
hyvien ruokapalvelujen ja kestävän toimintakäytäntöjen jakamisessa.
Aloitimme yhteistyön uudella Hoivakampuksella kahvila-ravintola-alan uudenlaisena oppimisympäristönä. Palaute on ollut positiivista ja opiskelijoita on ollut oppimassa oppimisympäristössä. Keuda ei kuitenkaan jatkossa voi olla pysyvästi ruokapalvelujen tuottaja ko. kampuksella. Tämä johtuu EU:n kilpailuneutraliteettisäädöksistä sekä Kuntalain (126-127§) määräyksistä. Helsingin Diakonissalaitoksen
Hoiva Oy:n kanssa on sovittu, että Keuda ei tuota enää ko. palvelua maaliskuun
2021 jälkeen.
Olemme tarjonneet opiskelijaravintoloissa oppimisympäristön lukuisille alan opiskelijoille huomioiden HOKS:t. Toimintamme on ollut taloudellista ja resurssiviisasta
huomioiden erityisvuoden (Koronapandemia) olosuhteet, joihin olemme reagoineet
ketterästi.
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Henkilöstö on kouluttautunut laajasti erityisaikana suorittamalla mm. oppisopimuksella ammattitutkintojen osia, ensiapukoulutuksia, hyvinvointikoulutuksia sekä työpaikkaohjaajakoulutuksia.
Kiinteistöpalvelut
Olemme osaltamme huolehtineet siitä, että kiinteistömme ovat ajantasaisia ja turvallisia oppimisympäristöjä korjaamalla ja kehittämällä niitä talousarvion mukaisesti. Vuonna 2020 saatiin valmiiksi kaikkia kiinteistöjämme koskeva lukitusjärjestelmän päivitys, joka aloitettiin vuonna 2019. Kaikissa huoltotoimissa ja saneerauksissa on otettu energiatehokkuus huomioon mahdollisimman hyvin. Energiankulutuksemme on pysynyt vuonna 2016 saavutetun tehokkuustavoitteen tasolla.
Sisäisen yhteistyön ja tiedottamisen parantamiseksi kiinteistöpalveluissa on tarkistettu mm. pelastussuunnitelmat ja tuotu edelleen esille Notecrow- ja BEMhuoltokirjan palaute- ja palvelupyyntölinkit.
Olemme toimineet alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa aktiivisina kumppaneina ja mahdollisuuksien mukaan myös hankkeiden vetäjinä. Olemme olleet
myös mukana toteuttamassa alueellisia hankkeita yhteistyössä kuntien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olemme käynnistäneet jätehuoltosuunnitelman päivityksen, joka ohjaa meitä vuonna 2021 kierrätyspisteiden päivityksessä.
Siivouspalvelut
Siivouspalveluissa on tehostettu siivouskoneiden käyttöä ja niiden sijoittelua on
järkeistetty. Konekantaa on uudistettu ja sama jatkuu vielä 2021. Siivousmenetelmiä kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti. Olemme osallistuneet mm. timanttilaikkakoulutukseen. Tämä mahdollistaa kemikaalittoman lattioiden koneellisen
puhdistuksen.
Siivouspalvelut osallistuu jätehuoltosuunnitelman laatimiseen.
Kokous- ja tapahtumapalvelut
Vuonna 2020 luotiin Joku Muu -palvelupyyntöjärjestelmä, jonka kautta, muut kuin
tietohallinnolle osoitetut, yhteisille palveluille esitetyt palvelupyynnöt otetaan vastaan ja lajitellaan Keudan aulapalveluissa. Keudan vaihde siirtyi osaksi aulapalveluita.
AV-ympäristöjen uusimista jatkettiin AV-linjausten mukaisesti ja valmisteltiin
Keudan Infonäyttö -järjestelmän uusimista osana toimipisteisiin asennettavia Keuda-pointeja.
Koronapandemia laski kokous- ja tapahtumapalveluiden ulkoista myyntiä siten, että myyntitavoite jäi saavuttamatta. Käyttökate toteutui kuitenkin budjetoidusti.
Talouspalvelut
Vastaamme Keudan taloudesta säädösten, määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.
Teemme rakentavaa yhteistyötä ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa. Olemme järjestäneet tarkoituksenmukaisia tietoiskuja taloushallintojärjestelmistä ja tukeneet niiden käyttöä. Olemme toimineet vastuullisesti sekä auttaneet ja tukeneet
toinen toisiamme tehtävissämme sekä ohjanneet myös Keudan henkilökuntaa talouden asioissa.
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Tietohallinto
Koronapandemia vaikutti merkittävästi tietohallinnon toimintoihin vuonna 2020.
Osa suunnitelluista toiminnoista nopeutuivat ja osaa siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Tietoliikenteen kilpailutuksen perusteella kiinteät verkkoyhteydet otettiin
DNA:lta käyttöön syksyn aikana. Samassa yhteydessä uusittiin koko Keudan verkkoavaruus. Työ oli suunniteltua suurempi, joka aiheutti haasteita palvelulaadussa.
Sopimusten sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön oppisopimuksessa laajentuen
loppuvuodesta myös muihin palveluihin. Ympäristön turvallisuutta parannettiin ottamalla ns. MFA-palvelu käyttöön ja käytön laajuutta lisätään tulevaisuudessa. Intranetin uusiminen toteutettiin siirtämällä intra moderniin SharePointiin.
Viestintä- ja markkinointipalvelut
Tavoitteena oli tuottaa yksilöllisten, vaikuttavien koulutus- ja kehityspalvelujen tuottamista vahvistavaa, suunnitelmallista ja tehokasta markkinointia ja viestintää. Lisäksi tavoitteena oli edistää ja vahvistaa mielikuvia, jotta Keuda nähdään innostavana opiskelupaikkana, haluttuna työpaikkana ja ketteränä kumppanina. Tehtävä
toteutui hyvin huolimatta poikkeuksellisesta koronapandemiavuodesta. Kriisiviestinnän osuus kasvoi merkittävästi ja siihen panostettiin eri kohderyhmiä huomioiden. Sosiaalisen median kanavia otettiin laajemmin käyttöön ja niihin kohdistettiin
sekä maksullista että maksutonta mainontaa.
Henkilöstöpalvelut
Ylläpidimme HR-järjestelmää ja sähköisiä henkilöstöhallinnon palveluprosesseja.
Toimimme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työkykyriskien hallitsemiseksi.
Koronapandemian myötä kiinnitettiin huomioita etätyöskentelyn mukanaan tuomien työkykyriskien hallintaan.
Henkilöstötutkimus toteutettiin marraskuussa 2020 ja sen tulosten käsittely tiimeissä tapahtuu alkuvuodesta 2021.
2. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteiden saavuttaminen
Henkilöstön osaamisen varmistaminen
Olemme osallistuneet tarkoituksenmukaisiin yksittäisiin koulutuspäiviin. Yksi henkilö on lisäksi mukana pitkäkestoisemmassa koulutuksessa. Seuraamme aktiivisesti säädösten muutoksia ja olemme valmistautuneet mm. kirjanpidon eriyttämistä koskevan määräyksen toteuttamiseen.
Tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi on tuotettu ja selkeytetty mm. KeudaDWtietoja varmistaen niiden oikeellisuutta. Lisäksi uusille sekä kokeneemmillekin esimiehille on järjestetty koulutuksia eri järjestelmiin (KeudaDW, Tane, talouden tietovarastoraportti), joilla taloutta ja muita mittaritietoja voidaan reaaliaikaisesti seurata.
Olemme osallistuneet täsmäaiheisiin koulutuspäiviin, joilla on haettu osaamista
uusien kanavien/toiminnallisuuksien laajempaan hyödyntämiseen. Lisäksi hyödynsimme oppisopimuskoulutusta ja haimme syventävää osaamisen kehittämistä yhden tiimin jäsenen toimesta. Vahvistimme tiimin jäsenistön työpaikkaohjaajana
toimimista koko tiimin keskuudessa. Lisäksi kasvatimme osaamistamme vuorovaikutteisesti ottamalla mukaan media-alan opiskelijoita koulutussopimuksella työharjoitteluun. Seuraamme aktiivisesti viestintään ja markkinointiin liittyvien lakien ja
asetuksen muutoksia, kuten saavutettavuusdirektiivin mukainen viestintä ja markkinointi.
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Yhteisöllisyyden aikaansaaminen
Intraan on päivitetty tietoturvan ja tietosuojan sivuja. Näille sivuille kerätään mm.
Keudan henkilörekistereiden selosteet henkilötietojen käsittelystä, tietosuojaohjeistuksia sekä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia. Vuoden aikana on kirjoitettu
”torstain turinat” tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista. Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilyttämisestä ja hävittämisestä on keskusteltu eri yhteyksissä
mm. Pasilan toimipisteen siirtyessä Wärtsilänkadulle. Keudan jokaisessa toimipisteessä on käytössä tietosuoja-astioita turvalliseen asiakirjojen hävittämiseen.
Tavoitteena oli kerätä koko henkilöstöltä vaitiolositoumus vuoden 2020 aikana sekä suunnitella, miten vaitiolositoumukset saadaan jatkossa kerättyä uudelta henkilöstöltä. Vaitiolositoumusten kerääminen päätettiin siirtää vuodelle 2021, koska
toimintojen suunnittelu ja testaaminen on vielä kesken.
Koronapandemian ja siitä seuranneen etätyöskentelyn lisääntymisen johdosta on
kiinnitetty huomiota vuorovaikutukseen ja ajatusten vaihtoon Teams-työvälinettä
hyödyntäen. Yhteisiä epämuodollisia etäkokouksia on syksystä alkaen järjestetty
vähintään kerran viikossa ja lisäksi yksittäiset henkilöt ovat sopineet tarkoituksenmukaisista lähipäivystyksistä keskenään. Avoimella ja aktiivisella vuorovaikutuksella sekä tietojen jakamisella on pyritty luomaan positiivista yhteishenkeä tänä
poikkeuksellisena työvuotena. Osallistuimme tiiminä Hälsan toteuttamaan koulutukseen, jonka koimme mielekkääksi ja joka antoi selkeän kuvan uudistuneesta
strategiasta ja talouspalvelujen roolista kokonaisuudessa. Henkilöstökyselyjen
mukaan yhteistyö talouspalveluissa sujuu hyvin. Kukin tuntee tulevansa kuulluksi
sekä työtään ja tekemistään arvostettavan.
Keudan strategiaan kuuluu vahvasti yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Olemme
kehittäneet yhdessä tiimimme toiminnasta systemaattisempaa ja tuloksellisempaa
työskentelyä mm. tehtäviä jakaen ja tarkentaen. Etätyöskentely on luontevaa.
Tuottava ja näkyvä viestintä- ja markkinointitoiminta ei ole fyysiseen paikkaan sidottua. Yhteiset, säännölliset (3 x vko) Teams-palaverit ja (1 x kk) kehityspäivät
ovat lisänneet henkilöstön kokemaa yhdessä tekemistä sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Toteutamme ja hengitämme strategiaa ja sen mukaista yhteisöllisyyttä
monikanavaisesti niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Tähän liittyen olemme lanseeranneet jokaviikkoiset viestinnän vartit. Lisäksi pidämme säännöllisiä, kuukausittaisia
tiimin tuottamia henkilöstö- ja koronainfoja, joita pidetään koko henkilöstölle.
Brändin uudistus
Toimimme luotettavasti ja vastuullisesti ulkoisten asiakkaiden kanssa ja hoidamme
laskutuksen, laskujen maksamisen, hankinnat ja muuta talouden toimet sovitusti säädösten ja määräysten mukaisesti. Sisäisesti pyrimme positiivisesti tuomaan esille ja
muistuttamaan laskujen asiatarkastuksen ja hyväksynnän ajantasaisuuden tärkeyttä,
että pystymme maksamaan laskut eräpäivien mukaisesti ja siten välttämään viivästyskorot ja –maksut.
Keudan strategia ja toiminnan tavoite on tuottaa yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja
kehityspalveluja. Tätä vahvistamme suunnitelmallisen ja tehokkaan brändin myötä,
jotta Keuda nähdään vastuullisena ja kestävänä koulutuksen järjestäjänä ammatillisen koulutuksen toimialalla. Kevään aikana panostimme kriisiviestintään ja kasvatimme tiimin henkilöstöä soveltuvalla osaamisella. Kesän ja alkusyksyn aikana sekä
uudistimme että hienosäädimme visuaalisia elementtejä mm. esityspohjia, tuotekortteja ja käyntikortteja. Keudan graafinen ohjeistus ja logot päivitettiin vastaamaan hienosäädettyä ilmettämme. Viime syksynä käynnistettiin Järvenpään Sibeliuksenväylän
ympäristöstä (Peltola, Paatela ja Puistola) piha-alueiden uudistaminen ja kunnostaminen -projekti. Lisäksi käynnistimme yhtenäisen ilmeen rakentamisen Keudan toimipisteiden auloihin (Keuda-point).
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3. Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2020
Koronapandemia vaikutti suuresti myös Yhteisten palvelujen toimintaan. Suurella
osalla Yhteisten palvelujen henkilöstöstä työ on sen luonteista lähipalvelua, että etätyöskentely ei ollut mahdollista. Pystyimme kuitenkin sopeuttaman toimintaa ja löytämään korvaavaa työtä. Teimme myös linjauksen siitä, että emme lomauta yhtään
työntekijäryhmää tai yksittäistä työntekijää pandemian takia. Pandemia vaikutti myös
siihen, että keväällä pystyimme aloittamaan oppimisympäristöjen peruskorjaukset aiottua aiemmin.
4. Tilikauden tulos
Yhteisten palvelujen nettomenot ovat yhteensä n. 11,05 milj. €, mikä on suunnilleen
samalla tasolla kuin vuonna 2019. Myyntituotot jäivät 0,5 milj. € alle budjetoidun, joka
johtuu Koronapandemian aiheuttamasta myynnin vähenemisestä erityisesti ruokapalveluissa sekä kokous- ja tapahtumapalveluissa. Toiminta- ja vuosikatetavoite saavutettiin, mutta tilikauden tulostavoitetta ei saavutettu. Tämä johtuu Keudan kiinteistöihin tehdyistä lisäpoistoista.
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Opetus- ja koulutuspalvelut
1. Tulosalueen päätehtävä
Keudan Opetus- ja koulutuspalvelut toteutti tutkintoon johtavaa koulutusta perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Koulutustarjonnassa oli n. 70 eri tutkintoa kaikilla koulutusaloilla. Suomenkielisen koulutuksen lisäksi tarjottiin englanninkielistä
koulutusta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.
Yhteishaun lisäksi koulutuksiin oli jatkuva haku. Yhteishaussa valittiin Valma-koulutus
mukaan lukien noin 1200 opiskelijaa ja hakeutumispalvelut käsittelivät kuukausittain
noin 300 jatkuvan haun hakemusta. Hakijoille järjestettiin ohjauspäivät kerran kuukaudessa.
Opiskelijoille laadittiin henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS),
joihin kirjattiin yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Koulutusta järjestettiin monipuolisissa oppimisympäristöissä. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus toteutettiin joko koulutus- tai oppisopimuksella. Koulutusta järjestettiin myös työvoimakoulutuksena ja vankilaopetuksena.
Osana tutkintokoulutusta järjestettiin tutkinnon perusteissa määrätyn lisäksi opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Lisäksi järjestettiin ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), aikuisten perusopetusta sekä vapaansivistystyön koulutusta. Kysyntälähtöiset täydennyskoulutukset sekä asiakaskohtaiset räätälöidyt koulutukset täydensivät koulutustarjontaamme. Koulutustoimintaa oli 11 toimipisteessä
seitsemällä paikkakunnalla: Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä,
Sipoossa, Tuusulassa ja Helsingissä.
2. Tulosalueella annettava koulutus
Vuosi 2020 oli maailman laajuisen koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen vuosi.
Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen korostui kaikilla aloilla voimakkaammin kuin
olisimme osanneet odottaa. Siirryimme etäopetukseen maaliskuussa nopeasti. Opetushenkilöstö teki valtavan digiloikan kevään aikana. Vuoden 2020 aikana sekä henkilöstöllä että opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin ratkaisuihin sekä digipajoissa että verkkoympäristöissä. Kevään valmistumisjuhlakin järjestettiin virtuaalisesti GLUE-ympäristöissä.
Vuoden 2020 yhteinen ponnistus olivat Asuntomessut Tuusulassa, johon Keudan opiskelijat rakensivat talon. Messutalon rakentamiseen ja sisustamiseen
osallistuivat useat eri alat ja kohde toimi oppimisympäristönä noin 150 opiskelijalle.
Messujen aikana kohteessa esiteltiin Keudan koulutus- ja palvelutarjontaa. Projekti
onnistui ja voitimme yleisöäänestyksessä ensimmäisen palkinnon sekä Paras taloettä Paras sisustus -sarjoissa. Paras piha -äänestyksessä tulimme toiseksi.
Kehittäminen
Pedagogisella kehittämistoiminnalla on tuettu Keudan strategisia painopisteitä. Kehittämistä on toteutettu mm. Oikeus Osata -kehittämisohjelmalla ja strategiarahoituksella. Kehittäjäopettajat ja työelämäkehittäjäopettajat ovat olleet tiiviisti mukana arjen
kehittämistoiminnassa. Kaikkien perustutkintojen osaamispassit on päivitetty digitaaliseen muotoon Workseediin. Opettajille on järjestetty HOKS-pajoja, joiden avulla on
vahvistettu HOKS-, oppi- ja koulutussopimusosaamista.
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Kv- ja kilpailutoiminta
Ennen koronapandemiaa toteutuneissa kv-jaksoissa hyödynnettiin ”Kansainvälisessä
työympäristössä toimiminen” -tutkinnon osaa. Koronapandemian vuoksi sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikkuvuudet peruttiin. Tilalle luotiin virtuaalista toimintaa, joka
integroitiin mm. osaksi englannin kielen opintoja. Myös verkostoyhteistyö (mm. EfVET) toteutui online-työskentelynä. Kv-toiminnan vertaisarviointi toteutettiin virtuaalisesti. Poikkeusvuosi näkyi myös kilpailutoiminnassa. Euroskills-kilpailuihin selviytyi
kaksi Keudan opiskelijaa, mutta kilpailut peruuntuivat. Taitaja-finaaleihin selviytyi
9 opiskelijaa, mutta finaalitapahtuma peruuntui. Peruskoululaisten Taitaja9-kilpailu toteutettiin etänä Seppo-pelialustaa hyväksikäyttäen. Opiskelijoita osallistui hybridimallina toteutettuihin SAKUstars-kulttuurikilpailuihin Helsingissä. Opiskelijaliikuntatapahtumista suurin osa peruttiin, mutta toimintaa ylläpidettiin kotiratakisojen parissa. Digitiiimin kanssa järjestettiin ensimmäinen VEX-robotiikan robolätkäturnaus, joka sai valtakunnallistakin huomiota.
Johtamis- ja yrittäjyyskoulutuksia tarjottiin Järvenpään Sibeliuksenväylällä sekä verkossa. Koulutuksista suurin osa järjestettiin joko etäkoulutuksina tai hybriditoteutuksina. Monialaisten tutkintoon johtavien toteutusten lisäksi käynnistetiin kuntien johtajille
suunnatut johtamisen- ja yritysjohtamisen sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnon toteutukset. Lisäksi aloitettiin verkkototeutuksena e-jet, johtamisen ja yritysjohtamisen
koulutus. Yrittäjän ammattitutkintoa tarjottiin yritystoimintaa suunnitteleville ja jo yrittäjinä toimiville. Vuoden aikana opiskelijamäärä kasvoi n. 40 %. Kumppanisasiakkaille
toteutettiin täydennyskoulutuksia.
Kampus 1:llä tarjottiin koulutusta kolmessa eri toimipisteessä. Tutkintokoulutuksia olivat Nurmijärven Lopentiellä auto-, liiketoiminnan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun,
rakennusalan, ravintola- ja catering-alan, sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan tutkinnot. Mäntsälä Lukkarinpolulla tutkintokoulutuksia olivat auto-, logistiikka-, rakennus-, ravintola- ja catering-, sosiaali- ja terveysalan sekä sähkö- ja automaatioalan tutkinnot. Mäntsälä Saaren kartanossa tarjottiin koulutusta luonto- ja ympäristö-, maatalous-, metsä-, puutarha- ja maarakennusalan tutkintoihin. Lisäksi tarjottiin lisäkoulutuksena yksityishenkilöille ja yrityksille
erilaisia täydennyskoulutuksia.
Kampuksella 2 tarjottiin koulutusta kahdessa eri toimipisteessä. Tutkintokoulutuksia
olivat Keravan Sarviniitynkadulla auto-, logistiikka-, laboratorio-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, talotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan sekä prosessiteollisuuden tutkinnot. Tuusula Kirkkotiellä tutkintokoulutuksia olivat hius- ja kauneudenhoito-, kasvatus- ja ohjaus- sekä sosiaali- ja terveysalan tutkinnot. Englanninkielistä koulutusta tarjottiin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Lisäksi tarjottiin lisäkoulutuksena yrityksille
erilaisia osaamiskoulutuksia. Toimintavuonna 2020 vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta OKM:n asettamien lisätavoitteiden mukaan.
Kampuksella 3 tarjottiin koulutusta kahdessa eri toimipisteessä Järvenpäässä. Wärtsilänkadun tutkintokoulutuksia olivat autoalan- (autonasennus, -maalaus ja
-korikorjaus), kone- ja tuotantotekniikan-, teknisen suunnittelun, puuteollisuuden-, taideteollisuuden, sähkö- ja automaatioalan-, rakennusalan-, pintakäsittelyalan-, mediaalan-, turvallisuusalan- sekä pintakäsittelyalan tutkinnot. Sibeliuksenväyläntutkintokoulutuksia olivat tekstiili- ja muotialan-, elintarvikealan-, matkailualan- sekä
ravintola- ja cateringalan tutkinnot. Kampus toimi myös aktiivisena työvoimakoulutuksen sekä vankilakoulutuksen järjestäjänä. Lisäksi toteutettiin yrityskohtaisiin
osaamistavoitteisiin pohjautuvia koulutuksia, erilaisia korttikoulutuksia ja henkilösertifiointikoulutuksia. Turvallisuusalan koulutukset siirrettiin uudistettuun ja nykyaikaiseen
oppimisympäristöön osaksi Wärtsilänkadun koulutustarjontaa.
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Kampuksella 4 tarjottiin koulutusta kolmessa toimipisteessä. Sipoon tutkintokoulutuksia olivat liiketoiminnan-, tieto- ja viestintätekniikan sekä sähkö- ja automaatioalan
koulutukset. Keskikadun toimipisteessä järjestettiin liiketoiminnan-, tieto- ja kirjastopalvelujen sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksia. Koulutuksia kehitettiin palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin, yksilöllisemmin ja monipuolisemmin. Lisäksi toteutettiin räätälöityjä täydennyskoulutuksia. Henkilöstö osallistui aktiivisesti mm.
Murros 2020 -tapahtuman järjestelyihin. Pasilan toimipisteen toiminnot (media-alan
koulutukset) muutettiin loppuvuodesta Järvenpään Wärtsilänkadulle.
Tiimi toteutti vuoden 2020 aikana useita opiskelijatöitä, mm. Järvenpään kaupungin Hat mut! Digistä mua! -hankkeen luentojen striimaukset. Pekka Halosen akatemiassa toteutettiin media-alan ja kuvallisen ilmaisun tutkintokoulutusta sekä
Kansanopiston vapaan sivistystyön koulutusta. Kevään Kaapelitehtaan taidenäyttely
siirrettiin verkkototeutukseksi. Kansanopiston pitkät kuvataidelinjat olivat edelleen vetovoimaisia ja uusia opiskelijoita tuli opintoihin kauempaakin.
Suunnittelu- ja ohjauspalveluihin kuuluivat yhteiset tutkinnon osat, tutkintoa edeltävät
koulutukset, hakeutumispalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut, opintotoimistopalvelut ja oppimisympäristöpalvelut. Oppimisen tuen ja ohjauksen muotoja ja mahdollisuuksia lisättiin lisärahoituksilla ja projektirahoituksella. YTO-opintojen toteuttamistapojen (ilta-,
verkko- ja monimuoto-opetus sekä ammatillisten opintojen yhteyteen integroitu) kehitettiin edelleen. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden verkkokurssit ja -aineistot ovat
tukeneet osaamisen hankkimista ajasta ja paikasta riippumatta. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin erilaiset oppimisympäristöt, pelillistäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen, opintotarjonta jatkuvan haun kautta tulleille opiskelijoille sekä
opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen tarpeisiin vastaaminen. Nivelvaiheen
koulutusten opiskelijoista maahanmuuttajia oli yli puolet ja aikuisten perusopetuksessa lähes kaikki. Opintohallinnossa huolehdittiin, että KOSKI-palveluun siirtyvät tiedot
olivat oikein mm. seuraamalla KOSKI-virhelistaa ja korjaamalla vialliset tiedonsiirrot.
Lisäksi huolehdittiin, että aikaisemman vuoden rahoitustiedot olivat oikein KOSKIpalvelussa.
3. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteiden saavuttaminen
1. Henkilöstön osaamisen varmistaminen
Pedagogisen osaamisen laadunvarmistajina toimivat Pedatorit. Ne olivat osa strategian viemistä käytännön toimiksi. Kantavana voimana niissä oli dialoginen yhteistyö.
Toteutusten tukena oli valmennustyökalu/dialogialusta, joka keskittyi opiskelijan
osaamispolun ydinkysymyksiin. Lisäksi opettajat perehdytettiin osaamispassien/Workseedin käyttöön ”Opettajan osaamispassin” avulla.
Digipajat ja etäopetuksen tuki tarjosivat opettajille apua etä- ja digiopetustoteutuksiin.
Henkilöstöä kannustettiin kokeilukulttuuriin. Osaamista jaettiin Yhteisissä Pöydissä,
jotka toteutettiin Teamsissä.
2. Yhteisöllisyyden aikaansaaminen
Tiimitoiminnan ja esimiestyön tueksi tarjottiin koulutusta Hälsan valmentajien kanssa.
Opetus- ja koulutuspalveluiden organisoitumista kehitettiin. Muodostettiin kampukset,
joihin rakentui asiantuntijatiimejä. Kampusten lisäksi toimivat suunnittelu- ja ohjauspalvelut, johtamis- ja yrittäjyyskoulutuspalvelut, kv- ja kilpailutoiminta sekä kehittäminen. Tavoitteena oli vahvistaa lähijohtamista. Henkilöstön työhyvinvointia lisättiin osallistamalla ja vastuuta kasvatettiin opetuksen suunnittelussa ja toteutuksissa
tiimeissä. Henkilökunnan työssäjaksamiseen kiinnitettiin huomiota poikkeuksellisen
vuoden aikana ja etäjohtamiseen panostettiin. Johtamisen rakenteisiin muodostettiin
säännöllinen kokousrytmitys.
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Tiimien onnistumiskeskustelut toteutettiin säännöllisesti. Henkilöstön kokemus omasta työstä, lähityöyhteisöstä, johtamisesta ja koko organisaation toiminnasta kehittyi
henkilöstötutkimuksen mukaan hyvään suuntaan ja oli jonkin verran paremmalla tasolla kuin koulutusalalla yleisesti Suomessa. Johtamis- ja toimintakulttuurin koettiin
olevan selvästi parempaa kuin koulutusalalla keskimäärin. Saimme myös ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Tulosten mukaan Keudassa oli luottamuksellinen ja
positiivinen työskentelyilmapiiri ja hyviä käytäntöjä jaetaan sekä mahdollistetaan kokeilukulttuuri.
3. Brändin uudistus
Vuoden aikana opetus- ja koulutuspalveluille ja erilaisille tapahtumille saatiin lisää
näkyvyyttä ja sosiaalisessa mediassa kerrottiin positiivisia tarinoita Keudan opiskelijoista.
4. Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2020
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi, kun maailmanlaajuinen koronapandemia toi rajoituksia koulutuksen järjestämiseen. Emme osanneet aavistaakaan, miten nopeasti
joudumme siirtymään etäopetukseen ja ottamaan haltuun etäopetuksen edellyttämät
digitaaliset välineet ja oppimisympäristöt. Erilaisten virtuaalisten ympäristöjen (AR,
VR, AI, 3D, robotiikka, Office365 sekä uudet digimediat) hyödyntäminen oli leimaa
antavaa kuluneena vuonna. Uusi hallitusohjelma viitoitti toimintaamme. Olemme
huomioineet ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät haasteet kestävän kehityksen ohjelmassa. Annoimme lausunnon koulutuspoliittiseen selontekoon.
Isona asiana hallitusohjelmassa oli oppivelvollisuuden laajentaminen. Loppuvuonna
2020 lähdimme valmistautumaan tähän uudistukseen yhdessä omistajakuntiemme
kanssa. Toinen merkittävä kirjaus liittyi jatkuvaan oppimiseen. Työelämän ja yhteiskunnan murros on muuttanut työelämän osaamisvaatimuksia, ja ikärakenteen muutos
tuonut työvoiman saatavuuden ongelmia. Koronapandemia on muuttanut työmarkkinoiden tarpeita edelleen. Irtisanomisia ja lomautuksia on tullut aloille, jotka aikaisemmin olivat työvoimapula-aloja. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien kehittämistarpeet ovat laajentuneet. Jatkuvan oppimisen tarve on kasvanut ja olemme muokanneet palveluitamme näihin tarpeisiin. Olemme mukana Keravan ja Vantaan kaupunkien työllisyyden kuntakokeilussa. Tavoitteena on alueellinen palveluverkosto, jolla edistetään työnhakija-asiakkaiden nopeaa työllistymistä. Verkostoyhteistyössä kehitetään työllistäviä koulutuspalveluja ja parannetaan olemassa olevia toimintamalleja.
Kiinnitimme huomiota hallitusohjelman mukaisesti myös nuorten koulutukseen.
Olemme pyrkineet tarjoamaan riittävästi tukea ja opetusta myös poikkeusoloissa. Jokaisessa toimipisteessä toimii Keudaattori eli tukipaja, jossa ohjausta ja tukea on tarjolla jokaisena viikonpäivänä. Saimme hallitusohjelman mukaisesti määräaikaista lisärahoitusta, joka mahdollisti opetushenkilöstön palkkaamista. Lisärahoitusten avulla
on palkattu mm. 10 ohjaajaa etäopetuksen ja ohjauksen tueksi, 20 ammattiohjaajaa
sekä 17 opettajaa.
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5. Tilikauden tulos
Opetus- ja koulutuspalveluiden tavoitteena oli 6 053 painotettua opiskelijavuotta. Tavoite ylitettiin selvästi. Kertymä oli 6 344. Tutkintosuoritusten tavoitteessa jäätiin tavoitteesta (tavoite 2579, tulos 1935). Osaamispisteiden tavoitteet saavutettiin (tavoite
325 730, tulos 329 416). Tutkintotodistuksia kirjoitettiin 1 935 ja osatutkintotodistuksia
842. Lisäksi kirjoitettiin 41 todistusta aikuisten perusopetuksesta ja 86 VALMAkoulutuksesta. Erityisen tuen suunnitelma oli voimassa 12 %:lla opiskelijoista ja
OPVAa tarjottiin 34 opiskelijavuotta. Aikuisten perusopetuksessa suoritettiin 2 425
kurssia ja Kansanopistossa 475 opiskelijaviikkoa Negatiivisia keskeytyksiä oli maltillisesti, 3,6 %. Työllistymistavoitteena oli 77 % ja tulos 78.5 %. Opiskelijapalautteen
keskiarvo oli 4,2. Se oli varsin hyvä, mutta vastausprosentti jäi alhaiseksi. Henkilöstötutkimuksessa PeoplePower luokitus oli AA eli hyvä ja PeoplePower-indeksi parani
huomattavasti ja oli 69,1, kun tavoitteena oli 66,1.

58

59

Yritys- ja elinvoimapalvelut
1. Tulosalueen päätehtävä
Yritys- ja elinvoimapalvelut toimii yritysten ja elinkeinoelämän kumppanina tarjoten
asiakkaille Keudan koulutus- ja kehittämispalveluja ns. yhden luukun periaatteella.
Yhteistyötä tehtiin omistajakuntien eri hallinnonalojen kanssa, kehittämisyhtiöiden,
yrittäjäjärjestöjen sekä julkishallinnon muiden sidosryhmien kanssa.
Tulosalueen pääasialliset tehtävät ja palvelut olivat: omistaja-, työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön koordinointi ja kehittäminen, henkilö- ja yritysasiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu sekä strategisten yritysasiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu. Panostusta kohdistettiin myyntiin, CRM:n käyttöönottoon, markkinointiin sekä opiskelijoille ja yrityksille tarjottuun rekrytoinnin tukeen. Samoin vahvistettiin Tiitusjärjestelmän käyttöönottoa. Tulosalue vastasi Keudan laajennetusta oppisopimustoiminnasta ja teki em. tehtävän mukaisesti yhteistyötä kumppanioppilaitosten kanssa.
Ns. oman tuotannon oppisopimustoiminnassa oltiin vahvasti läsnä, vaikka tavoitteena
oli se, että opetushenkilöstö vastaa vahvemmin jatkossa myös oppisopimustoiminnasta. Edelleen panostettiin opetuksen vastuuhenkilöiden ohjaukseen koskien laadukasta oppisopimustoimintaa sekä vastattiin Keudan työpaikkaohjaajakoulutuksesta.
Tulosalue koordinoi omistajakuntayhteistyötä, strategisia yrityskumppanuuksia sekä
kumppanuusverkostotoimintaa. Keudan kumppanuustoimintamalli uudistettiin hyödyntäen valtakunnallisia Parasta-kehittämisohjelmien mukaisia määrittelyjä ja toimintamalleja, mutta synnyttämällä keudalainen asiakkuuksien hoitomallinnus. M-Files
CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin käyttöön.
Pandemia-aika vaikutti voimallisesti arkeen. Yhteistyötä tehtiin ja palvelua toteutettiin
yritysten ja työnantajien ehdoilla. Eri toimialoilla oli suuria vaihteluita yritysten mahdollisuuksissa tarjota työelämässä oppimisen paikkoja tai solmia oppisopimuksia, kun
monella toimialoilla lomautukset ja irtisanomiset olivat arkipäivää. Uusia strategisia
yrityskumppanuuksia solmittiin Eezy Oyj sekä Anytime Palvelut Oy kanssa. Olemassa oleville yrityskumppaneille tarjotut palvelut, vuosisuunnitelmiin kirjattujen palvelulupausten varmistaminen sekä ohjausryhmätoiminta toteutuivat vaihtelevasti. Palvelu
piti mukauttaa kulloinkin vallitsevan yritystilanteen mukaisesti.
Omistajakuntien, Keudan ja Hyrian rahoittamaan YES (yrittäjyyskasvatus) KeskiUusimaa -toiminnan koordinointiin tuli lyhyt katkos vastuuhenkilön siirtyessä toisiin
tehtäviin. Uusi YES-aluepäällikkö aloitti verkostoitumisen kuntien sivistysjohtajien
kanssa tavoitteena käynnistää kuntatasoiset yrittäjyyskasvatustyöryhmät. Yhteistyötä
valtakunnallisen YES ry kanssa jatkettiin, yritys- ja elinvoimapalvelujen johtaja valittiin
YES ry puheenjohtajaksi ja Keudan edustajat nimettiin uuteen 2. asteen YESoppilaitosverkostoon.
2. Tulosalueella annettava koulutus
Yritys- ja elinvoimapalvelut vastaa Keudan laajennetusta oppisopimustoiminnasta.
Laajennettu oppisopimustehtävä mahdollistaa asiakkaiden palvelun myös niiden tutkintojen osalta, mihin Keudalla ei ole järjestämislupaa. Laajennetussa oppisopimuksessa Keuda toimii koulutuksen järjestäjänä ja opiskelijat ovat Keudan opiskelijoita.
Suosituimmat tutkinnot olivat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, johtamisen ja
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (järjestöille suunnattu koulutuskokonaisuus
sekä kaupan alalle räätälöity koulutus), lähiesimiestyön ammattitutkinto (kaupan alalle räätälöity koulutus), liiketoiminnan ammattitutkinto (kiinteistönvälityksen osaamisala), liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, elintarvikealan perustutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä palvelulogistiikan ammattitutkinto. Yksittäisiä tutkinnon suorittajia
oli useisiin muihin eri tutkintoihin.

60

Voimassa olevia oppisopimuksia oli 786 opiskelijan ja työnantajan kanssa; joista uusia 457. Asetetuista tulostavoitteista saavutettiin tai lähes saavutettiin opiskelijavuositavoite, suoritetut tutkinnot, tutkinnon osat sekä osaamispisteet. Työllistymisen toteuma oli 96.8 %. Opiskelijapalaute oli 4 ja työelämäpalaute 4,7, mutta kummankin
osalta palauteprosentit olivat liian alhaisia. Tutkintojen suoritusajat toteutuivat lähes
tavoiteajassa.
3. Toiminnan painopistealueet ja tavoitteiden saavuttaminen
1. Henkilöstön osaamisen varmistaminen
Tulosalueelle nimettiin kolme toimialatiimiä sekä myyntitiimi, joihin nimettiin lähiesimiehinä toimineet tiimiesimiehet. Jaetun johtajuuden mallia pyrittiin varmistamaan yhteisellä suunnittelulla, perehdyttämisellä sekä johtoryhmätoiminnalla sekä
osallistumalla Keudan esimiesfoorumeihin. Uudistus ei ollut toimiva ratkaisu, minkä
osaltaan myös QWL-indeksi osoitti ja loppuvuodesta todettiin, ettei tiimipohjainen
malli toiminut, tiimit purettiin ja suurin osa henkilöstöstä hajautettiin eri tulosalueille
v. 2021 alusta.
Koronapandemian myötä siirryttiin maaliskuun puolivälistä pääosin etätöihin. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ei pystytty suunnitellusti toteuttamaan, koska odottamattomassa kriisitilanteessa työpanos oli kohdistettava uudenlaisen arjen toteuttamiseen. Em. huolimatta osa henkilöstöstä oli myös tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa,
kuten tradenomi-, YAMK sekä EAT-tutkintoja aloitettiin ja suoritettiin loppuunkin. Valtakunnalliset koulutuspäivät olivat webinaarityyppisiä – niihin osallistuttiin valikoidusti.
Henkilöstön osaamista ja vahvuuksia pyrittiin hyödyntämään ja valtakunnallisen Parasta palvelua -kehittämistoiminnan kautta syntyviä hyviä käytänteitä juurrutettiin
Keuda-tasoisesti arkeen. Osallistuttiin aktiivisesti Ohjaan.fi-verkoston toimintaan kehittäen työpaikkaohjaajille suunnattua verkkoportaalia palveluineen. Asiakkuuspäälliköt ja palvelusuunnittelijat nimettiin kampuksille; yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja kehitettiin yhdessä opetushenkilöstön kanssa asiakaslähtöisten palvelujen ja prosessien toteuttamiseksi. Koronapandemiasta huolimatta joillain toimialoilla kokeiltiin
rohkeasti, luotiin asiakkaiden tarvitsemia uusia verkkopohjaisia palveluita ja opittiin
myös pysyviä uusia tapoja yritysyhteistyön tekemiseen. Voidaan todeta, että myös
yritysten palvelussa tehtiin digiloikka.
Valtakunnallisissa Parasta-kehittämisohjelmissa syntyneet prosessimallinnukset sekä
työvälineet ja materiaalit lanseerattiin keväällä 2020 Keudan ja muiden oppilaitosten
käyttöön hankehenkilöstön toimesta. Parasta-kehittämisohjelmissa synnytetyt materiaalit hyödynnetään v. 2021 valtakunnallisissa kehittämisohjelmissa, joten Keuda on
ollut ja on merkittävässä roolissa kehittämässä ammatillisen koulutuksen reformin
toimeenpanoa.
2. Yhteisöllisyyden aikaansaaminen
Tulosalueella pyrittiin panostamaan koronaviestintään ja muuntuneeseen tilannetiedon jakamiseen erityisesti pandemian alkuvaiheessa. Panostukset yhteisöllisyyttä ylläpitävään, avoimeen ja vuorovaikutteiseen työkulttuuriin ei parhaalla tavalla onnistunut ja toteutunut. Henkilöstön voimavarat menivät uudenlaisen työkulttuurin kehittämiseen ja omaksumiseen. Yhteisöllisyyttä ja me-henkeä edistävät ja vuosisuunnitelmaan kirjatut kehittämispäivät sekä työhyvinvointia edistävät tilaisuudet eivät myöskään toteutuneet. Yhteisestä sopimuksesta sovittiin em. peruuttamisesta.
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3. Brändin uudistus
Tulosalue verkostoitui pandemiasta huolimatta alueellisiin ja paikallisiin verkostoihin;
tapaamiset toteutuivat verkossa. Tulosalue toteutti yhdessä muiden Keudan asiantuntijoiden kanssa Parempi Aamu -kumppanitilaisuuden, mikä onnistui digitoteutuksena odotettua paremmin. Tilaisuudessa palkittiin eri kategorioissa mm. vuoden
työnantaja (Keusote), vuoden oppisopimusopiskelija ja vuoden työpaikkaohjaaja.
Viestintään ja markkinointiin panostettiin tarpeen mukaan.

4. Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2020
Koronapandemia muutti hetkessä yritys- ja työnantaja-asiakkaiden palvelun ja vaikutti
kaikkeen toimintaan: työllisyys- ja talouskehitys, talouden rakenteiden ja ansaintalogiikan muuttuminen sekä eri toimialojen yhtäkkiä muuttuneet tilanteet loivat omalle
toiminnalle uudenlaisen haasteen.
Digitalisaation täysimääräisempi hyödyntäminen tuli vahvasti arjessa todeksi. Aiemmin tapahtuneet kasvokkaiset kohtaamiset siirtyivät verkkoon, ja samalla oli kuitenkin
varmistettava viranomaistoimintaan liittyvien asioiden laadukas hoitaminen. Tietyillä
toimialoilla tapahtui mittava liikevaihdon romahdus ja sen myötä lomautukset ja irtisanomiset olivat päivittäinen puheenaihe ja em. liittyen tarve työvoimakoulutukselle alkoi lisääntyä. Tietyillä toimialoilla (esim. puhdistuspalveluala) synnytettiin myös uutta
panostamalla esim. robotiikkaan.
5. Tilikauden tulos
Tulosalueen tilikauden tulos oli erittäin positiivinen verrattuna asetettuun tulostavoitteeseen: tavoite 1500 €, tulos 1,53 milj. €. Saavutettu tulos oli vuoteen 2019 verraten
465 842 € parempi.
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Tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan toteutuminen
Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovana tasona oli rahoitustulot ja -menot yhteensä eli rahoitusnetto. Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus oli yhteensä
+ 1 290,37 € (2019: +534,56 €). Budjetoitu summa oli -1 000 €, joten talousarviossa
asetettu tavoite ylittyi 2 290,37 €. Korkomenoja ei ollut lainkaan vuonna 2020 kuten ei
myöskään vuonna 2019. Rahoitustuotot olivat yhteensä 7 120 € suurimman summan
ollessa osinkotuotot ja osuuspääoman korot (4 298 €). Rahoitustuotot olivat 6 120 €
suuremmat kuin talousarviossa oli ennakoitu. Rahoituskulut 5 830 € (2019: 7 428 €)
koostuivat suurimmalta osin (5 625 €) viivästyskorkokuluista ja korotuksista sekä
muista rahoituskuluista.
Tilivuoden aikana ei nostettu lainaa. Korkotuloa ei ollut vuonna 2020, koska yleinen
korkotaso on erittäin matala eli käytännössä negatiivinen. Vuonna 2020 tehtiin sijoituksia sijoitusrahastoihin ja muihin sijoituskohteisiin yhteensä 4,4 milj. €. Kaikkiaan
Keudalla on sijoitusvarallisuutta 8,6 milj. €, jonka laskennallinen tuotto vuoden 2020
lopussa oli 0,5 milj. €. Tuosta summasta laskennallista tuottoa vuodelta 2020 kertyi
0,25 milj. €.
Tarkoituksena on optimoida parempi pääoman tuotto kuin pitämällä varoja pelkästään korottomilla pankkitileillä ja toukokuusta 2021 alkaen maksullisilla pankkitileillä.
Kassan hallintaan on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, koska
Keudan pääyhteistyöpankki Keski-Uudenmaan Osuuspankki ottaa 1.5.2021 alkaen
käyttöön negatiivisen koron, jolloin tilillä olevilta yli 2 milj. € talletuksilta peritään
EKP:n talletuskoron suuruista korkoa (n. 0,5 %). Tavoitteena vuodelle 2021 on, että
kassavarat pidetään 2 milj. € tasolla, jolloin vältetään korkomaksut. Sijoituskohteet
tähän tarkoitukseen valitaan siten, että ne ovat tarvittaessa hyvinkin nopeasti muutettavissa likvideiksi, joka luonnollisesti rajaa tuottotavoitteen hyvin pieneksi.
Investointiosa
Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitovat määrärahat olivat seuraavat:
• hankekohtainen rakentaminen
• rakentaminen ja saneeraus yhteensä
• kalusto yhteensä
Hankekohtaisen rakentamisen hankerajan (0,5 milj. €) ylittäviä hankkeita ei ollut budjetoitu vuodelle 2020. Merkittävimmät investoinnit tilojen osalta kohdistui Wärtsilänkadulle, jossa saneerattiin tilat Keravan Sarviniitynkadulta siirtyvälle turvallisuusalan
koulutukselle. Lisäksi saneerattiin Pasilan toimipisteestä muuttaneille media-alan
koulutuksille asianmukaiset tilat. Pasilan vuokrasopimus irtisanottiin päättymään
31.12.2020. Wärtsilänkadulta tilaa vapautui, koska tekstiili- ja muotialan koulutus siirrettiin Sibeliuksenväylälle.
Hankekohtaista rakentamista pienempien rakentamisen ja saneerauksen hankkeiden
kokonaismääräraha oli 4,275 milj. € ja toteutui suunnitellusti budjetin puitteissa lähes
eurolleen (-12 €). Suurimmat kohteet olivat Wärtsilänkadun muutostöiden lisäksi kiinteistöjen lukitusten päivitys, Sarviniitynkadun opiskelijaravintolan laitteiden uusinta ja
uudelleensijoittelu, Mäntsälän Saaren koirahotellin rakentaminen ja tikkutehtaan pintasaneeraus, Nurmijärven Lopentien opetustilamuutokset ja pintasaneeraukset sekä
Kirkkotien vanhan osan pintasaneerauksen kakkosvaihe. Tarkemmat erittelyt rakentamisen ja saneerauksen toteutuneista kustannuksista on nähtävissä Investointiosan
toteumavertailussa.
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Kaluston uusimiseen käytettiin yhteensä 2,3 milj. €. Vuonna 2019 summa oli
1,9 milj. €. Kaluston määrärahasta jäi käyttämättä 84 191 €. Kalusteinvestoinnit liittyivät oppimisympäristön ja opetuskaluston uusimiseen, kulkuneuvojen hankintaan sekä
koronapandemian seurauksena erityisesti sähköisen toimintaympäristön parantamiseen. Investointien nettomenot olivat yhteensä 6,6 milj. €. Budjetoitu summa oli
6,7 milj. €.
Rahoitusosa
Rahoituslaskelmassa yhtymävaltuustoon nähden sitovana tasona olivat antolainauksen muutos ja lainakannan muutos. Rahoitusosan toteumassa ei ole antolainojen lisäyksiä eikä vähennyksiä. Rahoituslaskelma ei sisällä myöskään lainakannan muutoksia, joten sekä lyhyt- että pitkäaikaisten lainojen muutos on talousarvion mukainen.
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KEUDA YHTEENSÄ

Alkuperäinen TalousarvioTalousarvio
talousarvio muutokset muutosten jälk.

Toteutuma
1-12 / 2020

Poikkeama

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

56 261 676

0

MAKSUTUOTOT

80 505

0

80 505

118 800,19

38 295,20

TUET JA AVUSTUKSET

56 261 676 60 823 193,15 4 561 517,14

2 181 929

0

2 181 929

1 638 576,84

-543 352,16

MUUT TOIMINTATUOTOT

368 829

0

368 829

497 577,60

128 748,60

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

58 892 939

0

0

0

0

-102 265,68

-102 265,68

0

0

0

-102 265,68

-102 265,68

58 892 939 63 078 147,78 4 185 208,78

VALMISTEVARASTON MUUTOS
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS

VALMISTEVARASTON MUUTOS YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

-38 178 698

0

-38 178 698 -37 447 915,20

730 782,82

PALKAT JA PALKKIOT

-31 098 442

-0

-31 098 442 -30 625 993,74

472 448,35

HENKILÖSIVUKULUT

-7 080 256

0

-7 080 256

-6 821 921,46

258 334,47

ELÄKEKULUT

-5 806 526

0

-5 806 526

-5 544 288,94

262 236,99

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-1 273 730

0

-1 273 730

-1 277 632,52

-3 902,52

PALVELUJEN OSTOT

-7 821 003

0

-7 821 003

-7 696 178,27

124 824,67

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-6 653 206

0

-6 653 206

-6 423 245,24

229 960,76

AVUSTUKSET

-201 766

0

-201 766

-65 403,62

136 362,37

MUUT TOIMINTAKULUT

-1 750 512

0

-1 750 512

-1 680 067,74

70 444,31

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-54 605 185

0

4 287 754

0

TOIMINTAKATE

-54 605 185 -53 312 810,07 1 292 374,93

4 287 754

9 663 072,03 5 375 318,03

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

1 000

0

1 000

7 120,20

6 120,20

-2 000

0

-2 000

-5 829,83

-3 829,83

-1 000

0

-1 000

1 290,37

2 290,37

4 286 754

0

4 286 754

-4 283 410

0

-4 283 410

-5 086 446,57

-803 036,57

-4 283 410

0

-4 283 410

-5 086 446,57

-803 036,57

3 344

0

3 344

4 577 915,83 4 574 571,83

POISTOERON MUUTOS

0

0

0

1 484 896,45 1 484 896,45

VARAUSTEN MUUTOS

0

0

0

2 000 000,00 2 000 000,00

3 344

0

3 344

8 062 812,28 8 059 468,28

MUUT RAHOITUSKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

VUOSIKATE

9 664 362,40 5 377 608,40

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
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TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Alkuperäinen TalousarvioTalousarvio
talousarvio muutokset muutosten jälk.

Toteutuma

Poikkeama

TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

4 286 754,00

0,00

4 286 754,00

0,00

0,00

0,00

4 286 754,00

0,00

4 286 754,00

-6 684 500,00

0,00

0,00

0,00

-6 684 500,00

9 664 362,40 5 377 608,40
-70 509,67

-70 509,67

9 593 852,73 5 307 098,73

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT

-6 684 500,00 -6 600 296,97
0,00

84 203,03

70 509,67

70 509,67

0,00

-6 684 500,00 -6 529 787,30

154 712,70

-2 397 746,00

0,00

-2 397 746,00

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN
MUUTOKSET

0,00

0,00

0,00

3,42

3,42

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

0,00

0,00

0,00

106 627,37

106 627,37

SAAMISTEN MUUTOS

0,00

0,00

0,00

417 026,01

417 026,01

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

0,00

0,00

0,00

949 078,31

949 078,31

0,00

0,00

0,00

1 472 735,11 1 472 735,11

0,00

0,00

0,00

1 472 735,11 1 472 735,11

-2 397 746,00

0,00

-2 397 746,00

4 536 800,54 6 934 546,54

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

3 064 065,43 5 461 811,43

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT 31. 12. 23 930 602,92
1. 1.

19 393 802,38
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4 536 800,54

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Sitovuus
*) N, B
KÄYTTÖTALOUSOSA
Yhteiset palvelut
Opetus- ja koulutuspalvelut
Työelämäpalvelut
Keuda yhteensä

TULOSLASKELMAOSA
Rahoitustulot ja -menot

INVESTOINTIOSA
Rakentaminen ja saneeraus
Kalustohankinnat
Investoinnit yhteensä
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset

N
N
N

Määrärahat
Alkuperäinen
talousarvio

TA muutosten
jälkeen

TA muutos

-14 896 732
14 898 576
1 500
3 344

0

Toteutuma

Poikkeama

-14 896 732
14 898 576
1 500
3 344

-15 616 024,16
18 661 405,02
1 532 534,97
4 577 915,83

-719 292,16
3 762 829,02
1 531 034,97
4 574 571,83

N

-1 000

-1 000

1 290,37

2 290,37

N
N

4 275 000
2 409 500
6 684 500

4 275 000
2 409 500
6 684 500

4 274 988,33
2 325 308,64
6 600 296,97

11,67
84 191,36
84 203,03

N
N

*) N= sitovuus nettomääräraha (käyttötalousosa = tilikauden tulos)
B= sitovuus bruttomääräraha
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Henkilöstöraportti 2020

Henkilöstön määrä
Keudan päätoimisen henkilöstön määrä oli 718 henkilöä 31.12.2020. Heistä oli naisia
62 % ja miehiä 38 %.
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oli 437 henkilöä.
Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 246 henkilöä ja kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 35 henkilöä.
Keudan päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut 10,1 %:lla verrattuna
vuoteen 2019. Henkilöstön määrä on kasvanut eniten Opetus- ja koulutuspalvelut
-tulosalueella. Siellä henkilöstön määrä on kasvanut 12,7 % verrattuna edelliseen
vuoteen. Opetus- ja koulutuspalveluissa on lisääntynyt sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön määrä. Määräaikaisiin palvelussuhteisiin on palkattu henkilöstöä
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetulla lisärahoituksella. Vuonna 2020
vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 84,5 % (v. 2019 89,3 %).
Keudan henkilömäärältään suurin henkilöstöryhmä ovat opettajat. Keudan vakinaiset
päätoimisina työskentelevät opettajat ovat opettajan virassa. Keudassa oli
31.12.2020 opettajan virassa 340 henkilöä. Päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa työskentelevät ovat määräajaksi otettuja henkilöitä. Päätoimisina tuntiopettajina oli
44 henkilöä 31.12.2020.
Taulukko I. Keudan päätoimisen henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.2020.

Palvelussuhde 31.12.

Naiset,
hlöä

Miehet,
hlöä

Yhteensä,
hlöä

Opetus- ja koulutuspalvelut
-vakinaiset
-määräaikaiset
Yritys- ja elinvoimapalvelut
Yhteiset palvelut
Keuda yht.
-vakinaiset
-määräaikaiset

331
281
50
16
101
448
376
72

229
192
37
6
35
270
231
39

560
473
87
22
136
718
607
111

Muutos %
ed. vuodesta
+12,7
+4,6
+ 93,3
-12,0
+4,6
+10,1
+4,3
+58,6

Keudan henkilöstölinjausten mukaisesti henkilöstö pyritään rekrytoimaan vakinaisiin
työ- ja virkasuhteisiin. Määräaikaiset työsuhteet tulevat kysymykseen lähinnä sijaisuuksissa ja hanketoiminnassa. Määräaikaisuuden perusteena voi olla myös se, että
henkilöllä ei ole pätevyyttä hoitamaansa tehtävään (esim. opetustehtävässä toimivalta henkilöltä puuttuu pedagoginen pätevyys) tai hankkeessa toimiminen. Vuoden
2020 osalta poikkeuksena edellä mainittuun pääsääntöön oli OKM:n myöntämä kertaluonteinen lisärahoitus ja sen perusteella määräaikaisiin palvelussuhteisiin palkattu
opetus- ja ohjaushenkilöstö. Tällä lisärahoituksella palkattu henkilöstö selittää myös
määräaikaisten palvelussuhteiden merkittävän kasvun vuonna 2020.
Henkilötyövuosien määrä vuonna 2020 oli 625,5. Vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä oli 548,1. Kokonaisuutena henkilötyövuosien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 5,7 %. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi
osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Päätoimisia osa-aikaisia työntekijöitä oli
31.12.2020 21 henkilöä.
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Kuva 1. Henkilötyövuosien määrän kehittyminen vuosina 2017-2020.

Henkilöstön ikäjakauma
Henkilöstön keski-ikä oli joulukuussa 2020 koko Keudassa 48,7 vuotta (49,0 vuonna
2019). 50-vuotiaita tai vanhempia oli koko Keudan henkilöstöstä 374 henkilöä eli 52
%. Vuonna 2019 kunnallisen henkilöstön keski-ikä oli keskimäärin 45,7 vuotta KT:n tilaston mukaan.

Kuva 2. Keudan päätoimisen henkilöstön ikäjakauma sopimusaloittain 31.12.2020.

Vanhuuseläkkeelle jäi 18 henkilöä vuonna 2020. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,2 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä oli suurempi kuin
edellisenä vuonna, jolloin vanhuuseläkkeelle jäi kymmenen henkilöä. Keudan henkilömäärältään suurin henkilöstöryhmä ovat opettajat. Opettajien osalta eläköityminen
tulee koskemaan useampaa kuin yhtä kymmenestä tulevien viiden vuoden aikana.
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Kuva 3. Keudan eläköitymisennuste Kevan tietojen perusteella (Kevan Avaintiedot palvelu).

Henkilöstön vaihtuvuus
Vuonna 2020 Keudan vakinaiseen palvelukseen tuli 77 henkilöä ja vakinaisesta palveluksesta lähti 52 henkilöä. Täten tulovaihtuvuus oli 10,7 %, kun se vuonna 2019 oli
9,2 %. Lähtövaihtuvuus vuonna 2020 oli 7,2 %, kun se vuonna 2019 oli 5,7 %. Vaihtuvuuksissa ovat mukana myös eläkkeelle siirtyneet henkilöt.
Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot
Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista sekä ammattitaudeista johtuvat poissaolot.
Keudassa oli henkilöstön terveysperusteisia poissaoloja 11,7 päivää/htv vuonna
2020. Terveysperusteisten poissaolojen lukumäärä on hieman kasvanut vuodesta
2019, jolloin niitä oli 11,0 päivää/htv. Työterveyslaitoksen Kunta-10 tutkimuksen mukaan kunta-alalla oli vuonna 2019 keskimäärin 16,5 sairauspoissaolopäivää per työntekijä.

Kuva 4. Terveysperusteisten poissaolot ryhmiteltynä poissaolojakson keston mukaan vuonna 2020.
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Keudan työterveyshuollon palvelut tuotti vuonna 2020 Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 714 eur/htv. Työterveyshuollon kokonaiskustannuksista ennalta ehkäisevän toiminnan osuus oli noin 43 %. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat mielenterveyteen sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvät syyt. Ennalta ehkäisevän toiminnan osuus työterveyshuollon kokonaiskustannuksista laski
verrattuna vuoteen 2019. Koronapandemiasta johtuen mm. vuodelle 2020 suunniteltuja työpaikkaselvityksiä jouduttiin siirtämään.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Opetus- ja koulutuspalveluiden opetustehtävissä toimivista (opettajat ja päätoimiset
tuntiopettajat) 91,5 %:lla oli viran edellyttämä pätevyys.
Keudassa käydään neljännesvuosittain tiimin onnistumiskeskustelut koko henkilöstön
kanssa. Onnistumiskeskustelussa tiimi asettaa toiminnalleen tavoitteet huomioiden
Keudan ja tulosalueen tavoitteet, laatii suunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi sekä
seuraa tavoitteiden toteutumista. Onnistumiskeskustelun lisäksi henkilökohtainen
kehityskeskustelu käydään kerran vuodessa. Osana onnistumiskeskusteluita käsitellään vuotuisen henkilöstökyselyn tulokset. Onnistumis- ja kehityskeskusteluiden osana määritellään tiimin ja sen jäsenten osaamisen kehittämisen tarpeet. Vuonna 2020
otettiin käyttöön uudistettu onnistumiskeskusteluiden dokumentointialusta. Uudelle
alustalle tuotetaan tiimin onnistumiskeskustelun tueksi tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista, tiimin budjetista sekä mittaritavoitteiden toteutumisesta.
Täydennyskoulutusten määriä seurataan tuntitasolla HR-järjestelmässä. Vuonna
2020 oli järjestelmään kirjattuja täydennyskoulutuksia 1,8 päivää/htv. Täydennyskoulutuspäivien määrässä ei ollut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Yhä suurempi
osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu kuitenkin muulla tavalla kuin perinteisten
koulutuspäivien kautta. Tätä osaamisen kehittämistä ei pystytä rekisteröimään HRjärjestelmään. Osa täydennyskoulutuksista on voinut myös jäädä kirjaamatta järjestelmään.
Koko henkilöstö osallistui vuosittaiseen yhteiseen Keuda-päivään, joka koostui koko
henkilöstölle suunnatusta yhteisestä osuudesta sekä tulosalueittain toteutetuista
osuuksista.
Keudan koko henkilöstö osallistui vuonna 2020 Hyvinvointivalmennus Hälsan toteuttamaan valmennuskokonaisuuteen. Kokonaisuuden tavoitteena oli tukea Keudan
strategian arkeen viemistä esimiesten, tiimien ja yksilöiden tasolla sekä vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Valmennuskokonaisuus koostui esimiehille järjestetyistä
valmennuksista sekä kaikille tiimeille järjestetyistä ryhmäcoaching -tapaamisista.
Vuoden 2020 aikana esimiehille järjestettiin neljännesvuosittain esimiesfoorumi, jossa
käytiin kulloinkin ajankohtaisia asioita läpi.
Työsuojelu ja työhyvinvointi
Keudan työsuojelutoimikunta on laatinut työsuojelun toimintaohjelman kaudelle 20182021. Ohjelmassa on linjattu työsuojelutoiminta ja työhyvinvoinnin tukeminen
Keudassa, sekä eri tahojen vastuut. Lisäksi työsuojelutoimikunta laatii vuosittaisen
työsuojelun toimintasuunnitelman, jossa on tarkemmin määritelty kyseisen vuoden
toiminnan painopisteet.
Vuonna 2020 tapahtui yhteensä 25 henkilöstön työtapaturmaa ja 3 työmatkatapaturmaa. Työ- ja työmatkatapaturmien lukumäärä on pienentynyt verrattuna vuoteen
2019. Tapaturmien määrän laskuun on vaikuttanut osaltaan maaliskuusta saakka
voimassa ollut etätyösuositus niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Sekä henkilöstö että opiskelijat voivat ilmoittaa NoteCrow mobiilijärjestelmän kautta vaaratilanteista. Lisäksi järjestelmästä löytyvät Keudan turvallisuusohjeistukset, mm. pelastussuunnitelmat.
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Keudassa henkilöstön työkyvyn tukemista liikunnan ja kulttuurin muodossa tapahtuu
KeudaWireen toiminnan kautta sekä sähköisen ePassin kautta. Sähköisen ePassin
kautta henkilöstö sai käyttöönsä 200 € kulttuuriin ja liikuntaan. Osa-aikainen ja määräaikainen henkilöstö sai ePassilleen työssäoloaikansa suhteessa ko. etuuden. Edellä mainittujen lisäksi henkilöstö voi käydä Keudan tukemana hieronnassa. KeudaWireen suunnittelemat henkilöstön virkistystapahtumat jouduttiin pääosin perumaan.
KeudaWire kuitenkin suuntasi määrärahaansa tiimien yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien tukemiseen. Kyseisiä tapahtumia pystyttiin toteuttamaan alkusyksystä koronarajoitusten puitteissa.
Keudassa toteutettiin koko organisaatiota koskeva henkilöstötutkimus marraskuussa
2020. Kyselyn toteutti Eezy Spirit. Tulokset esiteltiin johdolle joulukuussa 2020 ja niiden käsittely esimiesten ja henkilöstön kanssa tapahtuu alkuvuodesta 2021. Henkilöstötutkimuksen tulokset olivat parantuneet kaikilla osa-aluilla verrattuna vuonna
2019 toteutettuun tutkimukseen. Vuoden 2020 tutkimuksessa tuloksista laskettava
PeoplePower indeksi oli 70,2 (vuonna 2019 64,0).
Vuonna 2019 käynnistynyt KVTES:n palkkaustyöryhmän työskentely jatkui vuonna
2020. Työryhmässä on sekä työnantajan että henkilöstön edustus. Työryhmän laatiman Keudan arviointijärjestelmän mukaiset tehtävien vaativuuden arvioinnit aloitettiin
loppuvuonna 2020 ja tehtävien vaativuuden arvioinnit jatkuvat alkuvuodesta 2021.
Henkilöstön rekrytointi
Keudassa oli avoinna vuonna 2020 yhteensä 176 työpaikkaa, joista työsopimussuhteisia oli 69 ja virkasuhteisia 107. Avoinna olleisiin paikkoihin saatiin yhteensä 2312
hakemusta eli keskimäärin 13,1 hakemusta työpaikkaa kohti. Keudassa avoinna olleita paikkoja hakeneista oli naisia 69 % ja miehiä 31 %.
Tasa-arvotilanne
Keudan henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty vuonna
2017. Kulloinkin voimassa olevassa suunnitelmassa on arvioitu yhdenvertaisuuden ja
tasa-arvon toteutumista edellisellä suunnitelmakaudella. Lisäksi yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon toteutumisesta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen liitteenä olevassa
henkilöstökertomuksessa. Myös Keudan työsuojelutoimikunta seuraa tasaarvosuunnitelman toteutumista.
Hallintoelinten kokoonpano
Yhtymävaltuustossa on yhteensä 11 naisvaltuutettua eli 52 % jäsenistä, miehiä valtuutetuista on 10 eli 48 %. Yhtymähallituksen jäsenistä miehiä on 5 eli 56 % ja naisia
4 eli 44 %. Tarkastuslautakunnan jäsenistä naisia on 1 ja miehiä 2.
Opiskelemaan pyrkineet, hyväksytyt sekä tutkinnon suorittaneet
Vuonna 2020 Keudaan yhteishaussa haki opiskelemaan yhteensä 4649 henkilöä,
joista naisia oli 31 % ja miehiä 69 %. Vuotta aiemmin vastaava luvut olivat 4183 henkilöä, joista naisia oli 32 % ja miehiä 68 %.
Jatkuvan haun kautta aloitti 3931 opiskelijaa, joista naisia oli 58 % ja miehiä 42 %.
Vuotta aikaisemmin luvut olivat 2 590 opiskelijaa, joista naisia oli 61 % ja miehiä
39 %.
Vuoden 2020 aikana Keudassa ammatillisen perustutkinnon suoritti yhteensä 1529
opiskelijaa (naiset 46 %, miehet 54 %), ammattitutkinnon suoritti 445 opiskelijaa (naiset 39 %, miehet 61 %) ja erikoisammattitutkinnon suoritti 251 opiskelijaa (naiset
37 %, miehet 63 %).
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Tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA
1-12 / 2020

1-12 / 2019

MYYNTITUOTOT

60 591 203,98

55 801 309,66

MAKSUTUOTOT

118 800,19

99 390,91

1 623 576,84

2 184 504,34

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

452 880,23

MUUT TOIMINTATUOTOT

62 786 461,24

590 987,69

-102 265,68

VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS

58 676 192,60

127 546,07

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
-30 582 920,64

-28 261 702,11

ELÄKEKULUT

-5 544 288,94

-5 301 264,30

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-1 277 632,52

-1 038 141,00

PALVELUJEN OSTOT

-7 491 227,74

-7 631 887,12

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-6 396 677,84

-6 333 233,74

PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT

-50 403,62

AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

-1 677 972,23

-122 612,52
-53 021 123,53

-1 990 200,60

9 663 072,03

TOIMINTAKATE

-50 679 041,39

8 124 697,28

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
7 120,20

MUUT RAHOITUSTUOTOT

-5 829,83

MUUT RAHOITUSKULUT

7 962,64
1 290,37

-7 428,08

9 664 362,40

VUOSIKATE

534,56

8 125 231,84

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-5 086 446,57
0,00

ARVONALENTUMISET

-4 251 423,96
-5 086 446,57

-132 802,69

4 577 915,83

TILIKAUDEN TULOS

POISTOERON MUUTOS

1 484 896,45

VARAUSTEN MUUTOS

2 000 000,00
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3 741 005,19

1 471 177,59
3 484 896,45

8 062 812,28

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-4 384 226,65

-2 000 000,00

-528 822,41

3 212 182,78

RAHOITUSLASKELMA

2020

2019

TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE

9 664 362,40

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

8 125 231,84

-70 509,67 9 593 852,73

-53 587,00 8 071 644,84

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT

-6 600 296,97

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYK LUOVUTUSTULOT

-4 306 893,27

70 509,67 -6 529 787,30

54 161,07 -4 252 732,20

3 064 065,43

3 818 912,64

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUT.

3,42

-1,34

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

106 627,37

-132 019,57

SAAMISTEN MUUTOS

417 026,01

295 716,33

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

949 078,31 1 472 735,11

-730 783,91

-567 088,49

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

1 472 735,11

-567 088,49

RAHAVAROJEN MUUTOS

4 536 800,54

3 251 824,15

RAHAVARAT 23 930 602,92
19 393 802,38 4 536 800,54
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19 393 802,38
16 141 978,23 3 251 824,15

TASE
12/2020

12/2019

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

115 949,83

258 211,66

AINEETTOMAT OIKEUDET

114 475,36

253 175,63

1 474,47

5 036,03

59 690 904,91

58 034 792,68

330 376,54

330 376,54

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

MUUT PITKÄAIKAISET MENOT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
MAA- JA VESIALUEET
RAKENNUKSET

52 007 095,22

51 904 357,92

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

3 321 282,25

2 777 945,61

KONEET JA KALUSTO

3 966 473,45

2 956 435,16

65 677,45

65 677,45

0,00

0,00

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN
SIJOITUKSET

455 296,76

455 296,76

OSAKKEET JA OSUUDET

166 445,49

166 445,49

MUUT SAAMISET

288 851,27

288 851,27

60 262 151,50

58 748 301,10

10 603,70

10 132,13

10 603,70

10 132,13

1 524 689,10

1 631 316,47

98 698,84

103 060,53

1 425 990,26

1 528 255,94

945 040,37

1 362 066,38

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

942 540,37

1 359 566,38

MYYNTISAAMISET

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
AINEET JA TARVIKKEET
KESKENERÄISET TUOTTEET
SAAMISET
PITKÄAIKAISET SAAMISET
MUUT SAAMISET

263 569,82

548 308,85

LAINASAAMISET

1 000,00

0,00

MUUT SAAMISET

410 803,10

278 919,18

SIIRTOSAAMISET

267 167,45

532 338,35

RAHOITUSARVOPAPERIT

8 625 213,35

4 225 213,35

OSAKKEET JA OSUUDET

25 213,35

25 213,35

8 600 000,00

4 200 000,00

15 305 389,57

15 168 589,03

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

26 400 332,39

22 387 185,23

VASTAAVAA YHTEENSÄ

86 673 087,59

81 145 618,46

SIJOITUKS RAHAMARKKINAINSTRUM
RAHAT JA PANKKISAAMISET
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VASTATTAVAA

12/2020

12/2019

8 965 617,85

8 965 617,85

298 849,55

298 849,55

34 820 730,33

31 608 547,55

8 062 812,28

3 212 182,78

52 148 010,01

44 085 197,73

24 198 979,71

25 683 876,16

0,00

2 000 000,00

24 198 979,71

27 683 876,16

10 617,75

10 142,76

10 617,75

10 142,76

9 855,00

9 855,00

OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
MUUT OMAT RAHASTOT
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS
POISTOERO
VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
MUUT VELAT
LYHYTAIKAINEN
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT

9 855,00

9 855,00

10 305 625,12

9 356 546,81

2 567 883,04

1 791 543,86

MUUT VELAT

723 747,69

683 697,72

SIIRTOVELAT

7 013 994,39

6 881 305,23

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 315 480,12

9 366 401,81

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

86 673 087,59

81 145 618,46
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KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

62 809 636,70

58 706 427,18

-102 265,68

127 546,07

-53 039 519,32

-50 686 846,11

9 667 851,70

8 147 127,14

1 290,37
7 120,20
-5 829,83

833,22
8 261,30
-7 428,08

9 669 142,07

8 147 960,36

-5 086 446,57
-5 086 446,57
0,00

-4 384 226,65
-4 251 423,96
-132 802,69

Tilikauden tulos

4 582 695,50

3 763 733,71

Tilikauden verot

-955,94

-4 538,07

4 581 739,56

3 759 195,64

Toimintatuotot
Valmistevaraston muutos
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

9 669 142,07
-955,94
-70 509,67

9 597 676,46

8 147 960,36
-4 538,07
-53 587,00

8 089 835,29

-6 529 787,30

-4 306 893,27
0,00
54 161,07

-4 252 732,20

Investointien rahavirta
Investointimenot
-6 600 296,97
Rahoitusosuudet investointimenoihin
0,00
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot
70 509,67
Toiminnan ja investointien rahavirta

3 067 889,16

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

3,42
106 627,37
387 991,99
927 752,98

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31. 12.
Rahavarat 1. 1.

1 422 375,76

3 837 103,09

-1,34
-132 019,57
337 137,29
-847 544,99

4 490 264,92

24 004 348,26
19 514 083,34
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4 490 264,92
0,00

-642 428,61
3 194 674,48

19 514 083,34
16 319 408,86

3 194 674,48
0,00

KONSERNITASE

VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

115 949,83
114 475,36
1 474,47

258 211,66
253 175,63
5 036,03

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

59 690 904,91
330 376,54
52 004 247,43
3 324 130,04
3 966 473,45
65 677,45

58 034 792,68
330 376,54
51 904 357,92
2 777 945,61
2 956 435,16
65 677,45

452 796,76
163 945,49
288 851,27

452 796,76
163 945,49
288 851,27

60 259 651,50

58 745 801,10

Toimeksiantojen varat
Lahjoitusrahastojen varat

10 603,70

10 132,13

Toimeksiantojen varat yhteensä

10 603,70

10 132,13

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrum
Rahat ja pankkisaamiset

1 524 689,10
98 698,84
1 425 990,26
920 768,73
2 500,00
2 500,00
918 268,73
225 563,00
1 000,00
424 277,98
267 427,75
8 625 213,35
25 213,35
8 600 000,00
15 379 134,91

1 631 316,47
103 060,53
1 528 255,94
1 284 455,71
2 500,00
2 500,00
1 281 955,71
454 287,70
0,00
295 329,66
532 338,35
4 225 213,35
25 213,35
4 200 000,00
15 288 869,99

Vaihtuvat vastaavat yhteesä

26 449 806,09

22 429 855,52

VASTAAVAA YHTEENSÄ

86 720 061,29

81 185 788,75

Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edell tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

8 965 617,85
298 849,55
62 531 888,06
4 581 739,56

8 965 617,85
298 849,55
58 772 692,42
3 759 195,64

Oma pääoma yhteensä

76 378 095,02

71 796 355,46

Toimeksiantojen pääomat
Lahjoitusrahastojen pääomat

10 617,75

10 142,76

Toimeksiantojen pääomat yhteensä

10 617,75

10 142,76

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Muut velat
Lyhytaikainen
Lyhytaikaiset ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

9 855,00
9 855,00
10 321 493,52
2 570 022,75
730 315,31
7 021 155,46

9 855,00
9 855,00
9 369 435,53
1 791 831,72
696 298,58
6 881 305,23

Vieras pääoma yhteensä

10 331 348,52

9 379 290,53

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

86 720 061,29

81 185 788,75

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä

VASTATTAVAA
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Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1)

Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä rahoitusosuuksilla ja suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyviin vastaaviin on tehty lisäpoisto kohteisiin, joiden palvelutuotantokyky on muuttunut olennaisesti.
Palvelutuotantokyky on muuttunut, koska ko. kohteiden perusparannusten päälle on tehty jo uusia korjauksia/perusparannuksia.
Lisäpoistoja on tehty yhteensä 530.858,18 e. Tähän sisältyy 103.518,74 e Pekka Halosen akatemian rakennuksiin tehty lisäpoisto.
Erittely lisäpoistoista liitetiedossa 19
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on arvostettu taseessa FIFO-menetelmällä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
2)

Ei muutoksia tuloslaskelman tai taseen esittämistavassa edelliseen tilikauteen nähden.

3)

Ei oikaisuja edellisen tilikauden tietoihin.

4)

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Vuonna 2020 saatiin lisärahoitusta opetus- ja ohjaushenkilökunnan palkkaamiseen 2.477.795 €, koronapandemiarahaa koronasta aiheutuneiden lisähenkilökunnan rekrytointiin 900.000 €, lähihoitajakoulutuksen lisäyksen aiheuttamiin kustannuksiin 1.095.382 € ja vuodelta 2019 jaksotettua opetus- ja ohjaushenkilökunnan palkkaamiseen tarkoitettua lisärahoitusta 690.309 €. Kaikkiaan lisärahoitusta vuodelle 2020 kohdentui 5.163.486 €, joka Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti tuli kirjata saantivuodelle, vaikka lisärahoitus on tarkoitettu useammalle vuodelle. Meno ei siten kohdennu tulovuodelle vääristäen eri vuosien vertailua keskenään. Lisäksi vuodelle 2020 tehtiin lisäpoistoja liitetiedon 1 mukaisesti,
joka vaikuttaa vertailtavuuteen.

5)

Ei aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia virheiden korjauksia.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymän 100 % omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Kuntayhtymän taseessa jäljellä oleva poistoero on ilmoitettu konsernitaseen omassa pääomassa. Vuonna 2019 tehty investointivaraus on purettu, koska kohde ei toteudu.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kuntayhtymän ja Keuda Koulutuspalvelut Oy:n keskinäinen omistus on eliminoitu.
Konsernitilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilikauden tietojen kanssa.
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
6)

Toimintatuotot
Toimintatuotot (ulk)

Konserni
2020

Valtionosuusrahoitus
Muut myyntituotot
Maksutuotot

Kuntayhtymä
2019

2020

2019

57 900 650,77 52 047 264,00 57 900 650,77 52 047 264,00
2 713 728,67

3 480 630,67

2 690 553,21

3 754 045,66

118 800,19

137 668,74

118 800,19

99 390,91

1 589 716,21

2 482 252,07

1 589 716,21

2 132 833,03

33 860,63

51 671,31

33 860,63

51 671,31

452 880,23

506 940,21

452 880,23

590 987,69

Muut tuet ja avustukset
Valtiolta
Muilta
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä

62 809 636,70 58 706 427,00 62 786 461,24 58 676 192,60

7)

Ei verotuloja

8)

Valtionosuudet eriteltyinä

9)

Ei asiakaspalvelujen ostoja.

10)

Ei valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annettuja tukia.
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11)

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kuntayhtymän tilinpäätöksessä

Kuntayhtymässä noudatettava
poistoaika ja -menetelmä

Kuntajaoston suositus
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Rakennukset ja rakennelmat
Asuinrakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Muut rakennukset

TASAPOISTO
Vuodet

POISTOAIKA 1)
Vuodet

POISTOMENETELMÄ
Tasapoisto (T)

2-5
5 - 20

2-5
5

T
T

2-5
2-5

2-3
2 - 10 2)

T
T

ei poistoaikaa
ei poistoaikaa

ei poistoaikaa
ei poistoaikaa

ei poistoa
ei poistoa

50
50
30
20

30
20 - 30
20 - 30
10 - 20

T
T
T
T

15 - 30
30 - 40
10 - 15

15 - 20
20
10
5

T
T
T
T

4-7
5 - 10
10 - 15
5 - 10
3-5
3-5

4 - 7 3)
5
10
5
3
3

T
T
T
T
T
T

30 20 20 10 -

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Johtoverkostot ja -laitteet
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Tietoliikenneverkko
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Raskaat koneet
Kevyet koneet
Muut laitteet ja kalusteet
Tietokone- ja viestintälaitteet

Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
käytön mukainen poisto käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
Muut hyödykkeet (kasvatettavat luonnonvarat)
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

käytön mukainen poisto
ei poistoa
ei poistoa

ei poistoaikaa

ei poistoaikaa

ei poistoa

ei poistoaikaa

ei poistoaikaa

ei poistoa

1) Hyödykekohtaiset perustelut kuntajaoston suosituksen alarajoja pidemmistä poistoajoista päättää yhtymähallitus
2) Poistoaika määritellään tapauskohtaisesti. Yli viiden vuoden poistoaikaa sovelletaan vain osakehuoneistoon tehtävissä
perusparannuksissa.
3) Kuljetusvälineissä 7 vuoden poistoaika koskee ainoastaan kuorma-autoja, linja-autoja, yhdistelmäajoneuvoja, traktoreita
ja muita vastaavia raskaita kuljetusvälineitä.
Käytettynä hankitun omaisuuden poistoaika määritellään ao. poistoryhmän jäljelläolevan käyttöajan mukaan
(esim. kuljetusvälineiden poistoaika 7 vuotta: hankittu 3 vuotta vanha kuorma-auto, poistoaika on 7-3=4 vuotta).
Kaikissa käytettynä ostetuissa yli 10.000 euron hankinnoissa on poistoaika vähintään 2 vuotta.

12)

Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly olennaisia pakollisten varausten muutoksia.
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13)

Muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja luovutustappiot.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
Konserni
2020

2019

Kuntayhtymä
2020
2019

70 509,67
70 509,67

53 587,00
53 587,00

70 509,67
70 509,67

Muut toimintatuotot
Koneet ja kalusto
Myyntivoitot yhteensä

14)

Ei satunnaisia tuottoihin ja kuluihin sisältyviä eriä.

15)

Muissa rahoitustuotoissa ei tuottoja, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä

16)

Erittely poistoeron muutoksista

53 587,00
53 587,00

Erittely poistoeron muutoksista
Investointivarauksiin liittyvä poistoero 1.1.
Poistoeron muutos tilikaudella
Investointivarauksiin liittyvä poistoero 31.12.

2020
2019
25 683 876,16 27 155 053,75
-1 484 896,45 -1 471 177,59
24 198 979,71 25 683 876,16

Poistoeron muutokseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
17)

Ei lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuvia kuluksi kirjaamattomia menoja tai pääoma-alennuksia

18)

Ei tehtyjä arvonkorotuksia.
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19)

Tiedot pysyvistä vastaavista

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Pysyvät vastaavat
Muut

Poistamaton hankintameno 1.1.2020
Lisäykset tilikauden aikana

Aineettomat

pitkä-

hyödykkeet

253 175,63

PalautusMaa- ja

Raken-

Kiinteät

Koneet

vaikutteiset

vesi-

nukset

rakenteet

ja

menot

alueet

ja laitteet

kalusto

Muut

Osakkeet

kelpoiset

aineelliset

ja

liittymis-

hyödykkeet

osuudet

maksut

Yhteensä

5 036,03 330 376,54 51 904 357,92 2 777 945,61 2 956 435,16 65 677,45 166 445,49 288 851,27 58 748 301,10

14 750,00

0,00

0,00

3 374 097,28

Rahoitusosuudet tilikaudella

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vähennykset tilikauden aikana

0,00

0,00

0,00

0,00

Siirrot erien välillä

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilikauden poisto

153 450,27

3 561,56

0,00

3 271 359,98

Poistamaton hankintameno 31.12.2020

114 475,36

1 474,47 330 376,54 52 007 095,22 3 321 282,25 3 966 473,45 65 677,45 166 445,49 288 851,27 60 262 151,50

Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Olennaiset lisäpoistot
Erittely lisäpoistoista

114 475,36

1 474,47 330 376,54 52 007 095,22 3 321 282,25 3 966 473,45 65 677,45 166 445,49 288 851,27 60 262 151,50
530 858,18

Nimitys
PAATELAN MUUTOSTYÖT
PAATELAN SANEERAUS
LUOKKATILA (ENT. VIHANNESVAR.)
VOIMISTELUSALIN IV-SANEERAUS
PUUTARHALUOKKIEN SOS.TILAT
METALLIOSASTON ILMANVAIHTO
OPETUSKEITTIÖN MUUTOKSET
ULKO-OVIEN UUSINTA, PAATELA
OPETTAJIEN TYÖTILA, SÄHKÖ
OPETTAJIEN TYÖTILA, SÄHKÖ
SÄHKÖ/KEMIAOS. SUUNNITTELU
KOULURAKENNUS, TuPHa

HankintaHankinta- Kum sumupäivä
hinta
poisto
31.12.2000 481 706,20
322 331,21
31.12.2001 297 795,39
189 341,75
31.07.2002 141 511,26
87 219,54
31.12.2003
52 019,31
29 606,66
20.09.2004
52 432,29
28 451,76
20.09.2004
37 028,57
20 061,74
30.09.2005
40 736,71
20 808,76
30.09.2005
10 004,61
5 110,39
31.12.2006
25 075,02
11 763,65
31.01.2007
5 435,64
2 535,09
31.12.2008
1 380,89
555,90
18.9.2002 1 239 651,42
846 534,35

Lisäpoisto
159 374,99
108 453,64
54 291,72
22 412,65
23 980,53
16 966,83
19 927,95
4 894,22
13 311,37
2 900,55
824,99
103 518,74

900 891,05 2 310 558,64

0,00

0,00

0,00

6 600 296,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 554,41 1 300 520,35

0,00

0,00

0,00

5 086 446,57

Jäännösarvo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289 598,33

530 858,18
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Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
20-22)

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Kuntayhtymäkonsernin osuus (1000 €)

Nimi

Keuda Koulutuspalvelut Oy

23)

Kotipaikka

Järvenpää

Kuntayhtymän
omistusosuus

omasta
pääomasta

100,00 %

vieraasta
pääomasta

34

67

Saamiset tytäryhteisöiltä

Saamisten erittely
Pitkäaikaiset

2020
Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
24)

Pitkäaikaiset

2019
Lyhytaikaiset

51 091,67

126 488,35

Konserni
2020
2019

Kuntayhtymä
2020
2019

Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Kelan korvaus työterveyshuollon kust.
140 000,00 135 000,00 140 000,00 135 000,00
Tuet ja avustukset ESR- ym. projekteihin 24 683,67 27 591,72 24 683,67 27 591,72
Kauppahintasaatava omakotitalosta
0,00 285 000,00
0,00 285 000,00
Muut tulojäämät
87 587,00 75 579,62 87 326,70 75 579,62
Menoennakot
15 157,08
9 167,01 15 157,08
9 167,01
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
267 427,75 532 338,35 267 167,45 532 338,35
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tilikauden
voitosta/
tappiosta
4

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25)

Oman pääoman erien muutokset

Oman pääoman erittely
Konserni
2020

Kuntayhtymä
2019

2020

2019

Peruspääoma 1.1.
Jäsenkuntien osuudet:
Järvenpää
Kerava
Mäntsälä
Nurmijärvi
Pornainen
Sipoo
Tuusula

8 965 617,85

8 965 617,85

8 965 617,85

8 965 617,85

2 140 225,00
2 479 785,66
501 066,65
530 476,33
113 439,39
399 101,04
2 801 523,78

2 140 225,00
2 479 785,66
501 066,65
530 476,33
113 439,39
399 101,04
2 801 523,78

2 140 225,00
2 479 785,66
501 066,65
530 476,33
113 439,39
399 101,04
2 801 523,78

2 140 225,00
2 479 785,66
501 066,65
530 476,33
113 439,39
399 101,04
2 801 523,78

Peruspääoma 31.12.

8 965 617,85

8 965 617,85

8 965 617,85

8 965 617,85

Muut omat rahastot
Metsänmyyntirahasto 1.1.
Metsänmyyntirahasto 31.12.

298 849,55
298 849,55

298 849,55
298 849,55

298 849,55
298 849,55

298 849,55
298 849,55

Muut omat rahastot yhteensä

298 849,55

298 849,55

298 849,55

298 849,55

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 62 531 888,06 58 772 692,42 34 820 730,33 31 608 547,55
Tilikauden ylijäämä 31.12.
4 581 739,56 3 759 195,64 8 062 812,28 3 212 182,78
Oma pääoma yhteensä

76 378 095,02 71 796 355,46 52 148 010,01 44 085 197,73

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Kertynyt poistoero 31.12.
Vapaaehtoiset varaukset 31.12.
Kertynyt ylijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä

Kuntayhtymä
2020
2019
34 820 730,33 31 608 547,55
8 062 812,28
3 212 182,78
24 198 979,71 25 683 876,16
0,00
67 082 522,32

2 000 000,00
62 504 606,49

26)

Erittely poistoerosta. Ks. liitetieto 16

27)

Pitkäaikaiset vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden
kuluessa.
Ei muita pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia velkoja kuin liittymismaksut 9.855,00 €.

28)

Ei liikkeelle laskettuja joukkovelkakirjalainoja

29)

Ei pakollisiin varauksiin merkittyjä eriä

30)

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisölle
Ei velkoja tytäryhteisölle

31)

Ei shekkilimiittiä
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32)

Liittymismaksut merkitty taseeseen omana eränä kohtaan Liittymismaksut ja muut velat

Muiden velkojen erittely
2020

2019

Muut velat
Liittymismaksut
33)

9 855,00

9 855,00

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Konserni
2020

Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät

Kuntayhtymä
2020
2019

2019

2 507 617,45 1 985 064,27 2 507 617,45 1 985 064,27

Lomapalkkavelan + sivukulujen jaksotus
2 809 914,94 2 883 584,61 2 809 914,94 2 883 584,61
KuEL-maksujen tilitykset joulukuulta
653 977,01 602 211,17 653 977,01 602 211,17
Työttömyys- ja tapaturmavak.maksut 12/2020 275 715,73 308 130,69 275 715,73 308 130,69
Valtionosuusennakko (tuloutettu kokon. 2020)
Kertapalkkiot v:lta 2019
Tulospalkkio v:lta 2020

0,00

690 309,39
339 160,78
0,00

602 000,00

0,00
602 000,00

690 309,39
339 160,78
0,00

Koulutuskorvauksia työnantajille
Muut siirtovelat
Menojäämät yhteensä

0,00
13 000,00
0,00
13 000,00
171 930,33
59 844,32 164 769,26
59 844,32
4 513 538,01 4 896 240,96 4 506 376,94 4 896 240,96

Siirtovelat yhteensä

7 021 155,46 6 881 305,23 7 013 994,39 6 881 305,23

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot
34)

Kiinnityksiä velan vakuudeksi ei ole

35)

Muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi annetut vakuudet
Vakuudet

Konserni

Kuntayhtymä

2020

2019

2020

2019

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

vuokranmaksuvelvoitteiden vuoksi

26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00

Omasta puolesta annetut vakuudet yhteensä

28 500,00

28 500,00

28 500,00

28 500,00

Omasta puolesta annetut vakuudet
Talletusvakuudet
Verohallinto, valmisteverolain muk.vakuus
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Tuusulan kunta, vakuus tulevien

36-37)

Ei muita annettuja vakuuksia

89

38)

Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma

Konserni

Vuokra- ja leasingvuokravastuut
2020

Kuntayhtymä
2019

2020

2019

Vuokravastuut yhteensä

312 000,00

639 692,76

312 000,00

639 692,76

- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

156 000,00

336 932,76

336 932,76

336 932,76

Leasingvuokravastuut yhteensä

225 835,72

575 593,54

225 835,72

575 593,54

- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

204 067,82

349 759,75

204 067,82

349 759,75

537 835,72

1 215 286,30

537 835,72

1 215 286,30

Vuokra- ja leasingvuokravastuut yhteensä
39)

Ei kohdan vastuusitoumuksia, jotka koskevat kuntakonsernia

40)

Ei muita vastuusitoumuksia

41)

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Konserni
2020

Kuntayhtymä
2020
2019

2019

Arvonlisäveron palautusvastuu *)
Perustamishankkeiden valtionos. palautusvastuu195 000,00 1 018 534,00

195 000,00 1 018 534,00

*) Kuntayhtymän taloussuunnitelmaan tai muuhun toimenpideohjelmaan ei
sisälly ko. kiinteistöjen luovutuksia

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
42)

Henkilöstön lukumäärä

43)

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut

2020

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan

37 404 842,10 34 601 107,41

Henkilöstökuluja aktivoitu

0,00

Henkilöstökulut yhteensä
44)

2019

0,00

37 404 842,10 34 601 107,41

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Uudenmaan Kokoomus r.y.
Keskustan Uudenmaan Piiri Ry
Vihreä Uusimaa ry
Uudenmaan Sosiaalidemokraatit ry
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä

90

2020
1 177,50
324,00
390,00
1 592,50
120,00
48,00

2019
1 078,50
306,00
300,00
1 352,50
36,00
24,00

3 652,00

3 097,00

45)

Tilintarkastusyhteisölle maksetut palkkiot

2020

2019

16 963,70

21 906,00

0,00

0,00

2 782,50

3 315,50

0,00

590,00

19 746,20

25 811,50

KPMG Julkistarkastus Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerit tehtävät
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä

46)

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
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Eriytetyt toiminnot
Kirjanpidon eriyttämisvaatimus koskee tilanteita, jossa julkissektori tai sen määräysvaltaan kuuluva
yksikkö harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla olevaa taloudellista toimintaa ja muuta toimintaa.
Kysymys on tällöin hankintalain 15 §:n sallimasta ulosmyynnistä ulkopuolisille toimijoille (sidosyksikkösääntely) ja ulosmyynnin liikevaihto on vuodessa 40.000 € tai enemmän. Eriyttämisvaatimus
koskee myös tilannetta, jossa julkisyhteisö on esim. yhtiöittänyt kilpailutilanteessa markkinoilla olevan toimintansa, mutta samassa yhtiössä harjoitetaan myös muuta toimintaa tai jos kunta kuntaorganisaatiomuodossa toimii kuntalain 127 §:n poikkeussäännöksen perusteella kilpailutilanteessa
markkinoilla.
Keudassa kirjanpidon eriyttäminen koskee Kerava-salin tapahtumatuotantoa, pesulatoimintaa,
puutarhan tuotemyyntiä, ruokapalveluja ja Valtra-huoltoa, joiden tuloslaskelmat on esitetty seuraavilla sivuilla. Näiden toimintojen palveluihin ja tuotteisiin on materiaali- ja palkkakustannukset kohdennettu toteuman mukaisesti. Kiinteistökustannukset ja yleishallinnon kustannukset on vyörytetty
näille toiminnoille laskennallisesti. Kiinteistökustannukset vyörytettiin neliöiden mukaan suhteutettuna eriytetyn toiminnan osuuteen tilan kokonaiskäytöstä. Siinä huomiotiin lämmitys, siivous sekä
kiinteistön huolto ja ylläpito. Yleishallinnon kustannukset sisälsivät taloushallinnon, it-palvelujen,
palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon kulut ja ne arvioitiin kullekin eriytetylle toiminnolle kiinteähintaisina.

Kerava-Salin tapahtumatuotanto
Liikevaihto

118 112

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot

-34 828
-13 818

-48 646

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

-51 790

Henkilösivukulut
Eläkekulut

-9 562

Muut henkilösivukulut

-1 995

-63 346

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut

-5 546

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

573

Ruokapalvelut
Liikevaihto

925 627

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot

-618 238
-15 000

-633 238

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

-178 754

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-32 998
-7 043

-218 795

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-15 548

Liiketoiminnan muut kulut

-53 960

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

4 086
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Puutarhatuotteiden myynti
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

238 907

-61 140
-10 306

-71 446

-65 008
-12 002
-2 416

-79 426
-1 131
-83 652
3 253

Valtra-huolto
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
-155 071
Palvelujen ostot
-6 471
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-61 765
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-11 404
Muut henkilösivukulut
-2 341
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoituskulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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263 618

-161 542

-75 510
-4 966
-18 682
2 918
-5
2 913

Pesulatoiminta
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Liiketoiminnan muut kulut
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

46 443

-13 354
-6 066

-19 420

-13 328
-2 186
-309

-15 822
-9 236
1 965

Eriytetyt toiminnot yhteensä
Liikevaihto
1 592 708
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
-882 631
Palvelujen ostot
-51 661 -934 292
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-370 645
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-68 151
Muut henkilösivukulut
-14 103 -452 898
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-21 645
Liiketoiminnan muut kulut
-171 077
Liikeylijäämä (-alijäämä)
12 795
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoituskulut
-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
12 790
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Allekirjoitukset ja merkinnät

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Järvenpää 17.3.2021

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Peter de Jong

Teemu Laakso

Annika Lappalainen

Arto Luukkanen

Kaisa Niskanen

Heta Ravolainen-Rinne

Juha Salo

Reino Taurovaara

Merja Winha-Järvinen

Kuntayhtymän johtaja

Hannu Laurila

Tilintarkastajan merkintä:
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Järvenpää

/

2021

Juha Huuskonen, JHT, KHT
KPMG Julkistarkastus Oy
Tilintarkastusyhteisö
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Luettelot ja selvitykset

Luettelot ja selvitykset
Luettelo kirjanpitokirjoista
Atk-päiväkirja
Atk-pääkirja
Tilinpäätös/toimintakertomus
Tase-erittelyt
Kirjaussuunnitelma:
Kirjanpitokirjat
Palkkaluettelot
Laskuluettelot
Ostolaskujen maksulistat
Viitesuoritusten listat
Työlaskutusten siirrot
Kassapankin siirrot
Koulutuskorvausten maksulistat
Poistolistat
Kirjanpitoaineistojen säilytysajat
Tositelajit
Tililuettelot ja kirjausohjeet
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Luettelo käytetyistä Raindance -kirjanpidon tositelajeista
Id

Nimitys

ALKUSA

Alkusaldot

BUD

Talousarvio

BUDL

Lisätalousarvio

KASSA

CPU -kassa

KOMMUI

Käyttöom muistiot

KOMTOS

Käyttöomaisuustositt

MATKA

Populus, matkat

MUIRO2

Muistiotos2 Rondo

MUIRS2

Muistiotos Sis2Rondo

MUISIS

Muistio sisäinen

MUIST1

Muistiotositteet 1

MUISTP

Muistiotos tilinpäät

OMAKSU

Ostoreskontra maksut

OSTOT

Ostolaskut

PALKAT

Palkkatositteet

PANKKI

Pankkien tiliotteet

VYÖR

Vyörytys

YMR20, -22 ja -30

MR Laskulajit

YMRHYV

MR hyvityslask kuitt

YMRK

MR Tileistä poisto

YMRMAN

MR Manuaalisuorituks

YMRVII

MR Viitesuoritukset

LT

Liitetietotositteet
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Tilinpäätöksen arkistointi
Kirjanpitoaineiston säilytys
Pysyvästi
Tilinpäätös
Tililettelot ja kirjaussuunnitelmat
13 vuotta tai pidempään
EU-projektien kirjanpitoaineisto, ellei projektikohtaisesti ole määrätty
pidempää säilytysaikaa.
Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset, sen
kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut.
10 vuotta tilikauden päättymisestä
Tositteet
Päiväkirjat
Pääkirjat
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
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