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

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

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

  
Talousarvion käyttötalousosa ja investointiosa toimivat toiminnan ohjauksen väli-
neinä. Kuntayhtymän kokonaistalouden näkökulmasta ohjausvälineinä toimivat ta-
lousarvion tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa.   
  
Talousarviossa on noudatettu JHS 199 Kuntien ja kuntayhtyminen talousarvio ja -ta-
loussuunnittelusuositusta. Kuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousar-
viota.  
  
Talousarvio on tehty Opetus- ja koulutuspalveluiden, Elinvoimapalveluiden ja Yhteis-
ten palveluiden tulosalueista. Jokaisesta tulosalueesta on laadittu kooste tulosalu-
eella annettavasta koulutuksesta ja päätehtävästä, toiminnan painopistealueista ja 
toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2022 sekä toimintaympäristön keskeisistä muu-
toksista 2023–2024.  
  
Talousarvioon on laadittu Keuda-tasoinen mittaristo/tuloskortti koskien onnistumisen 
mittareita/mittaritietoja, johon tavoitteet määritellään pääsääntöisesti kampuksittain.   
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1. Talousarvion yleisperustelut 
 

Koronapandemia katkaisi vuoden 2020 alkupuolella myönteisen talouskehityksen ja teki sii-
hen syvän loven. Massiiviset elvytystoimet ovat kuitenkin tehonneet ja kääntäneet talouske-
hityksen suunnan takaisin kasvu-uralle. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen talous 
kääntyy reippaaseen kasvuun, kun koronapandemia alkaa helpottaa. Kasvu jatkuu ripeänä 
vielä vuoden 2022, mutta sitten hidastuu. Suomen talouden näkymiä nakertavat heikko työn 
tuottavuuden kehitys, pohjoismaisittain alhainen työllisyysaste ja väestön ikääntyminen. 
 
Rokotusten eteneminen, rajoitusten purkaminen ja koronapandemian helpottaminen villitse-
vät kulutusta ja siten talouskasvua. Talous kasvaa lähivuosina varsinkin kotitalouksien kulu-
tuksen johdolla. Kuluttajilla on vahva luottamus talouteen. Kun he pääsevät koronatilanteen 
parannuttua kuluttamaan vapaammin, saa Suomen talous piristysruiskeen. Pitkää nopean 
kasvun kautta ei ole kuitenkaan näkyvissä. 
 
Suomen Pankin kevään 2021 ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,9 % vuonna 2021 
ja 3,0 % vuonna 2022. Vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu kuitenkin jo 1,3 %:iin, missä 
heijastuvat pidemmän aikavälin haasteista väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuuskasvu. 
Suomen Pankin syyskuisen väliennusteen mukaan talouskasvu on kuitenkin ollut odotettua 
nopeampaa, jonka johdosta BKT:n odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,5 % ja vuonna 2022 
2,8 %. Useiden pankkien syksyiset ennusteet ovat samalla tasolla keskiarvon ollessa BKT:n 
kasvulle v. 2022 3,5 %; v. 2023 3 % ja v. 2024 1,5 %. 

 
Hallituksen talousarvioesityksessä (Taloudellinen katsaus, kevät 2021) mukaan bruttokan-
santuotteen kasvuksi arvioidaan v. 2021 2,6 %, v. 2022 2,5 % ja v. 2023 1,5 %. Talouden 
selvä toipuminen koronapandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten 
määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä loi edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien 
toiminnalle. Lisäksi syksyn epidemian varianttimuutokset luovat tiettyä epävarmuutta. Koti-
maassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii koronapandemian jat-
kumisesta. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan 
hallinnassa. 
 
Valtion talousarvioesityksen 2022 mukaan talouden toipuminen koronaviruspandemiasta 
on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen ja sen seurauksena BKT:n kasvu kiihtyy 
3,3 prosenttiin v. 2021. Talouskasvu jatkuu vahvana loppuvuonna sekä vuoden 2022 alku-
puolella, minkä seurauksena BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022. 
 
Syksyn aikana talouden kehitykseen on tuonut huolia inflaation nousu lähinnä kohonneiden 
energiakustannusten johdosta ja pelko korkotason noususta, joka hillitsee kulutusta. Suo-
men kilpailukyvyn ja talouden kannalta olisi eduksi, mikäli palkkakehitys olisi maltillista. 

Taantuman jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista taloutta kuluvana vuonna, mutta 
julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Talouskasvu ja koronavirustilanteen vuoksi pää-
tettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta vielä v. 2022. Julki-
nen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijäämäiseksi. Siten jul-
kisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasa-
paino.  

Velkasuhteen kasvu hidastuu v. 2022, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen nousten reiluun 
73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomatta-
vasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla. 

Julkisen talouden alijäämä pysyy vuonna 2021 suurena, kun koronapandemian vuoksi pää-
tetyt tukitoimet ja epidemian aikana kertyneen palvelu- ja hoitovelan purkaminen pitävät jul-
kiset menot korkealla tasolla. Vuonna 2022 menojen ja tulojen välinen epätasapaino supistuu 
voimakkaasti, kun talouskasvu jatkuu ripeänä ja tukitoimet päättyvät. Julkinen talous jää 
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koronapandemian hellitettyäkin kuitenkin selvästi alijäämäiseksi. Julkisen talouden alijää-
män arvioidaan olevan 2020-luvun puolivälissä 1,6 % suhteessa BKT:hen eli 4,6 mrd. euroa. 
Väestön ikärakenteen muutos on kasvattanut julkisia menoja jo pitkään. Talouden kas-
vunäkymät ovat puolestaan vaimeat, ja niitä heikentää työikäisen väestön määrän supistu-
minen. Julkinen talous on ollut rakenteellisista tekijöistä johtuen epätasapainossa vuodesta 
2009 lähtien.  
 
Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosen-
tista yli 73 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Velkasuhteen kasvun arvioidaan jatkuvan 
myös vuoden 2025 jälkeen. Pitkällä aikavälillä julkisten tulojen ja menojen välillä on epäta-
sapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on noin 3 % suhteessa BKT:hen eli n. 8 mrd. € 
vuoden 2025 tasossa. Ennusteessa on huomioitu sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialu-
eille vuodesta 2023 lähtien. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveydenhuolto-
menojen kasvupaine siirtyy samalla hyvinvointialueiden toiminnan pääasiassa rahoittavan 
valtionhallinnon kannettavaksi. 
 
Globalisaatio, ilmastonmuutos, tieteen, teknologian ja talouden kehitys, työn murros, väes-
törakenteen muutokset sekä eriarvoistumiskehitys muuttavat yhteiskuntaa ja vaikuttavat 
myös siten ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin ja toimintaan. Nämä yhdistettynä julkisen 
talouden tasapainotavoitteeseen asettavat myös ammatilliselle koulutukselle ja Keudan toi-
minnalle reunaehdot. 
 
Ammatillinen koulutus 
Ammatillisen koulutuksen nykysäädöstö tuli voimaan vuoden 2018 alusta, joten talousar-
viovuosi on uudistuksen viides täytäntöönpanovuosi. Uudistuksessa muuttui lähes koko am-
matillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä. 
Uudistuksen ydinasioita olivat yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys, työelämän ja yksi-
löiden 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 tutkin-
not kattaen. 
 
Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat osaamisperusteisia ja niiden laajuus määritellään osaamis-
pisteinä. Vuoden 2021 alusta alkaen ammatillisia perustutkintoja on ollut 42 (aiemmin 43), 
ammattitutkintoja 64 (aiemmin 65) ja erikoisammattitutkintoja 55 (aiemmin 56). Yhteensä 
ammatillisia tutkintoja on 161 (aiemmin 164). Ennen ammatillisen koulutuksen reformia tut-
kintoja oli yhteensä 351. 
 
Keudan järjestämislupa on erittäin kattava ja antaa luvan järjestää 83 tutkintoa, joista perus-
tutkintoja on 32, ammattitutkintoja 30 ja erikoisammattitutkintoja 21. Lisäksi Keudalla on lupa 
järjestää ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta (VALMA), jonka nimi ja säädös-
perusta muuttuu 1.8.2022 alkaen tutkintoon valmentavaksi koulutukseksi (TUVA). Aktiivisesti 
toteutamme ja markkinoimme kanavissamme 28 perustutkintoa (v. 2020: 28), 26 ammatti-
tutkintoa (v. 2020: 21) ja 11 erikoisammattitutkintoa (v. 2021: 17). 
 
Ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin vuoden 2018 alusta yhteen näyttöperusteiseen ja 
osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Kes-
keisessä roolissa on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittä-
missuunnitelma (HOKS).  Siinä suunnitellaan opiskelijan yksilöllinen opintopolku ja siihen 
tarvittavat tukitoimet. HOKS päivittyy koko opintojen ajan ja uraohjauksella varmistetaan 
opintojen osuvuutta ja vaikuttavuutta.  
 
Työpaikkojen roolia keskeisenä oppimisympäristönä kaikessa ammatillisessa koulutuksessa 
vahvistetaan. Työpaikalla järjestettävää koulutusta toteutetaan tarpeen mukaan joustavasti 
koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Vuodesta 
2018 lukien oppisopimuskoulutuksen rahoitus on ollut yhtäläinen verrattuna muihin 



 3

koulutusmuotoihin. Työpaikan merkitys korostuu myös rahoituksen perusteena, kun vaikut-
tavuusrahoituksen määrään vaikuttaa vuoden 2023 alusta alkaen työpaikka ja työpaikkaoh-
jaajakysely, jonka kerääminen on aloitettu 1.7.2022. 
 
Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. 
Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääsääntöisesti perusope-
tuksen päättäville ja muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville. 
 
Vuodesta 2018 lukien koulutuksen järjestäjän kaikkea ammatillista koulutusta on säädelty 
yhdellä järjestämisluvalla. Sen puitteissa koulutuksen järjestäjät voivat aiempaa vapaammin 
päättää koulutustarjontansa kohdentamisesta sekä siitä, millä tavoin ja missä oppimisympä-
ristöissä koulutusta järjestetään. Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä muodostuu koulutuksen jär-
jestämisluvista ja vuosittaisista seuraavan varainhoitovuoden rahoituksen perustana olevista 
suoritepäätöksistä. Järjestämisluvassa määritellään perusrahoituksen opiskelijavuosien vä-
himmäismäärä, jolla turvataan toiminnan ennakoitavuutta.  
 
Ammatilliseen koulutukseen kohdennettava valtionrahoitus on ollut vuodesta 2018 lähtien 
talousarvioperusteinen. Kunnilla on edelleen omarahoitusosuus ammatillisen koulutuksen 
rahoituksessa, mutta kuntien rahoitusvastuuta ei enää jaotella ammatillisen perus- ja lisä-
koulutuksen välillä. Kuntien rahoitusosuus määrittyy suhteellisena osuutena talousarvioon 
otettavasta valtion määrärahasta laissa säädetyn kertoimen avulla (1,3461), kuitenkin siten, 
että kuntien rahoitusosuus ei ylitä vuoden 2017 tasoa. 
 
Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus jakaantuu laskennalliseen perus-, suoritus- ja 
vaikuttavuusrahoitukseen sekä hakemusten perusteella maksettavaan strategiarahoituk-
seen. Rahoituksen piti muuttua vuoteen 2022 mennessä siten, että perusrahoituksen osuus 
olisi ollut 50 %, suoritusrahoituksen osuus 35 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 % las-
kennallisesta rahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä 
kuitenkin muutettiin siten, että perusrahoituksen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoi-
tuksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. Perusrahoituksen osuus on siis jatkossakin 
70 %, suoritusrahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 %. Rahoituksen 
jakoprosenttien jäädyttämistä perustellaan rahoituksen ennakoitavuuden parantumisella ja 
sillä, että malli huomioi oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ja turvaa osaltaan myös 
aikuisväestön mahdollisuudet kouluttautumiseen. Keudan kannalta rahoitusprosenttien jää-
dyttäminen ei ollut pelkästään myönteinen asia vaan taloudellisesti epäedullinen. Tämä joh-
tuu siitä, että olemme onnistuneet olemaan hieman tuottavampia kuin muut koulutuksen jär-
jestäjät keskimäärin eli Keudan opiskelijat valmistuvat, suorittavat osaamispisteitä ja työllis-
tyvät tai jatkavat jatko-opintoihin keskimääräistä paremmin.  
 
Perusrahoitusta maksetaan opiskelijavuosien perusteella, suoritusrahoitusta tutkintojen 
määrän ja tutkinnon osien osaamispisteiden perusteella sekä vaikuttavuusrahoitusta työllis-
tymisen, korkeakouluihin jatko-opintoihin siirtymisen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen 
perusteella. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä painopiste on siirtynyt suori-
tuksia ja koulutuksen vaikuttavuutta painottavaksi opiskeluun käytetyn ajan laskemisen si-
jasta.  
 
Ministeriön tavoitteet 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) asettaa talousarvioesityksessään 2022 ammatilliselle 
koulutukselle seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet: 
 

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

 Ammatillinen koulutus tuottaa yksilöille ammattiosaamista ja geneerisiä taitoja työ-
elämään tai jatko-opintoihin siirtymiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi työuran eri 
vaiheissa koulutuksen palvelujärjestelmä toimii asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. 
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 Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen palvelujärjestelmillä turvataan amma-
tillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittaminen kaikille perusopetuksen päättä-
ville. 

 
Oppivelvollisuus laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti ulottumaan ammatilliseen koulu-
tukseen ja lukiokoulutukseen. Samalla opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työväli-
neet, -asut ja -aineet tulevat oppivelvollisille maksuttomiksi. Lakia sovellettiin ensimmäistä 
kertaa vuoden 2021 keväällä perusopetuksen päättäviin. Opiskelijat ovat oppivelvollisuuden 
piirissä 18 vuoden ikään saakka. Koulutuksen maksuttomuus jatkuu sen vuoden loppuun 
saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Uuden perusopetuksen jälkeiseen tutkintotavoit-
teiseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (tutkintokoulutukseen valmen-
tava koulutus) järjestäminen aloitetaan 1.8.2022 
 
Ammatillinen koulutus tuottaa alati muuttuville työmarkkinoille osaavaa työvoimaa nopeasti 
ja oikea-aikaisesti ennakoiden osaamisvaatimusten muutoksia ja vastaten samalla myös 
kasvavaan jatkuvan oppimisen tarpeeseen. Ammatillisen koulutuksen palvelujärjestelmä 
vastaa dynaamisesti ja tehokkaasti kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Ammatillisen koulu-
tuksen tehtävänä on myös turvata yksilöiden ja alueiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
koulutuspalvelujen saatavuudessa. Jotta edellä olevat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ta-
voitteet saavutetaan, asetetaan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteeksi mm. seuraavat:  
 
 Ammatillisen koulutuksen saatavuus turvataan koko maassa. Koulutuksen järjestäjät 

huolehtivat ensisijaisesti oman toiminta-alueensa väestön osaamistarpeista turvaten eri-
tyisesti perusasteen päättävien ja muiden vailla toisen asteen tutkintoa olevien koulutus-
palvelut sekä tarjoten riittävästi jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia alueen työikäiselle 
väestölle. Ammatillisella koulutuksella tuetaan koronaepidemian seurauksena työttö-
miksi jääneiden osaamisen kehittämistä nopean uudelleentyöllistymisen mahdollista-
miseksi.  

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

 Opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaa-
jien palkkaamiseen kohdennetaan lisäresursseja hallitusohjelman mukaisesti. Koulutuk-
sen järjestäjät voivat käyttää lisärahoitusta uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamisen 
ohella myös tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilös-
tön palkkaamiseen.  

 Oikeus osata -kehittämisohjelmalla vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laatua, tasa-
arvoa ja vaikuttavuutta. 

 Rahoitusjärjestelmän ohjausmekanismeilla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä tavoit-
teiden mukaiseen ja tulokselliseen toimintaan: perusrahoituksen osuus 70 %, suoritusra-
hoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 % laskennallisesta rahoituk-
sesta.  

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

 Työpaikkojen roolia keskeisenä oppimisympäristönä kaikessa ammatillisessa koulutuk-
sessa vahvistetaan. Työpaikalla järjestettävää koulutusta toteutetaan tarpeen mukaan 
joustavasti koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuk-
sena. Käynnistetään oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperus-
teiden uudistamisen kokeilu nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukemiseksi. 

 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön yksilöllisten opintopol-
kujen toteuttamista tukevia pedagogisia toimintamalleja ja ohjauspalvelujen malleja sekä 
niitä tukevia digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat toiminnan vaikuttavuutta.   

 Ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja pääsyä tehostetaan jatkuvan haun väylää 
ja digitaalisia palveluita kehittämällä. Yhteishaun avulla turvataan perusopetuksen päät-
tävän ikäluokan välitön sijoittuminen jatko-opintoihin.  
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 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät aktiivisesti järjestäjärakennetta sekä kes-
kinäistä yhteistyötä ja työnjakoa toiminta-alueillaan. 

 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja koulutukseen käytettävissä olevat määrärahat ovat 
niitä realiteetteja, joiden ehdoilla tulevien vuosien toimintaa myös Keudassa rakennetaan. 

 
Ammatillinen koulutus valtion talousarvioesityksessä 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä vuodelle 2022 on enintään 
183 200 opiskelijavuotta (v. 2021 181 700), mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään kou-
lutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 100 opis-
kelijavuotta (v. 2021 8 100). Ammatillisen koulutuksen uusia perustutkinto-opiskelijoita en-
nakoidaan olevan 88 000 (v. 2021 87 000), josta oppisopimuskoulutuksen osuus on 10 000 
kuten vuonna 2021. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita arvioidaan olevan 
40 000 (v. 2021 40 000), joista oppisopimusopiskelijoita 18 000 (v. 2021 18 000).  
 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vuonna 2021 on 150, joista kuntayhtymiä on 33, kuntia 
9, yksityisiä koulutuksen järjestäjiä 107 ja valtiolla yksi. Vuonna 2022 ennakoidaan koulutuk-
sen järjestäjiä olevan 139, joista kuntayhtymien (33) ja valtiojärjestäjän (1) määrä pysyisi 
ennallaan. Kuntajärjestäjiä olisi 8 (-1) ja yksityisiä järjestäjiä 97 (-10). 
 
Ammatillisen koulutuksen määräraha valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä vuo-
delle 2022 on 2 000 milj. € (v. 2021 1 853 milj. €). Tästä kuntien osuus on 1 026 milj. € (51,3 
%) (v. 2021 1001,9 milj. €; 54,5 %) ja valtion osuus 974 milj. € (48,7 %) (v. 2021 851,1 milj. 
€; 45,5 %). Vuonna 2022 laskennallisen määrärahan osuus on yhteensä 1 984 milj. € (v. 
2021 1 838 milj. €), josta perusrahoitukseen käytetään 1 410 milj. € (v. 2021 1 262,8 milj. €), 
suoritusrahoitukseen 383 milj. € (v. 2021 383,7 milj. €), vaikuttavuusrahoitukseen 191 milj. € 
(v. 2021 191,8 milj. €) ja strategiarahoitukseen 15,0 milj. € kuten vuonna 2021. Kasvu edel-
liseen vuoteen selittää 2,6 % indeksikorotus (22 milj. €), lähihoitajakoulutuksen lisäresurssi-
tarve (16 milj. €), oppivelvollisuuden laajentaminen (9,5 milj. €), oppisopimuskoulutuksen 
koulutuskorvauksen uudistamisen kokeilu (5 milj. €) ja merkittävimpänä 70 milj. € varaus 
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, joka on talousarvioesityksessä mukana.      

 
Keuda on hakenut ja saanut opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnettyjä määrärahoja 
yhteensä 6 milj. €: 2019: 0,7 milj. €; 2020: 2,47 milj. €; 2021: 2,87 milj. € (v. 2021). Näillä 
rahoilla on tähän mennessä palkattu yhteensä 90 opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvaa. 
Rahoitus on määräaikaista, mutta koska se on tarkoitettu henkilöstön palkkaamiseen, tulisi 
rahoitus saada pysyväksi ja osaksi ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta. 
 
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan. Opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen osoitetaan osana hallituksen tulevaisuusinvestointeja 70 milj. € lisärahoitus 
vuodelle 2022. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamista koskevaan ko-
keiluun ehdotetaan 5 milj. € v. 2022. Hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi uusien 
lähihoitajien koulutukseen ehdotetaan jo aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 43 milj. € 
v. 2022. 

Jatkuvaan oppimiseen panostettiin jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen 
(JOTPA) kautta 40 milj. € vuoden 2021 lisätalousarviossa. Rahoitus kohdennetaan erityisesti 
työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, heikkojen perustaitojen omaavien osaamisen 
vahvistamiseen sekä ikääntyneiden työllistymisen helpottamiseen. Julkisen talouden suun-
nitelmassa (JTS 2021-24) on suunniteltu kohdennettavaa vuodesta 2023 10 milj. € vuosit-
tain. Lisäksi hyödynnetään EU:n elpymisvälineen rahoitusta yhteensä 35 milj. € vuosina 
2021–2024.   
 
Oppivelvollisuusuudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyy, kun hän täyttää 18 
vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon).  
Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen 
asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat uudistuksen 
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jälkeen maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyy maksuttomana. Oikeus maksutto-
maan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 
20 vuotta. Laki on tullut voimaan 1.8.2021 alkaen ja tulee noudatettavaksi ikäluokka kerral-
laan. Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus on koskenut ensimmäisen kerran 
niitä nuoria, jotka päättivät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittivat toisen asteen opinnot 
syksyllä 2021. 
 
Oppivelvollisuuden laajentamiseen sekä toisen asteen maksuttomuuteen varattiin 22 milj. € 
v. 2021, 65 milj. € v. 2022 ja 107 milj. € v. 2023. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon vahvis-
tamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella varattiin 10 milj. € v. 2021, 20 milj. € v. 2022 
ja 29 milj. € v. 2023. 
 
Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus osata -kehittämisohjelma 
varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan am-
mattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM) toteuttaa kehittämisohjelman yhteistyössä Opetushallituksen 
(OPH) kanssa vuosina 2020–2022. Kolmen vuoden aikana ammatillista koulutusta kehite-
tään yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla. Lisäksi strategiarahoitusta suunnataan tukemaan 
kehittämisohjelman tavoitteita. 
 
Keudan vuoden 2022 talousarvion teemat ja painopisteet  
Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmassa 
keskeistä on Keudan strategian käytäntöön vienti, henkilöstön osaamisen varmistaminen, 
yhteisöllisyyden aikaansaaminen ja Keuda-brändin vahvistaminen. Yhteisenä nimittäjänä on 
luonnollisesti ydintehtävän eli ammatillisen koulutuksen laadukas toteutus ja sitä tukevan 
opetuksen tarjonnan ja toteutuksen suunnittelu. 
 
Keudan strategia vuosille 2020–2024 tuli voimaan 1.1.2020 ja se on tarkemmin esitelty lu-
vussa 2.   
  
Teemoina ja painopisteinä ovat mm:  

 Strategian määrätietoinen toteuttaminen ja arvojen mukaisen toiminnan varmistami-
nen 

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

 Toiminnan kehittäminen ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantavan 
Oikeus osata -kehittämisohjelman (2020–2022) avulla. Siihen sisältyvät seuraavat 
laajat toimenpidekokonaisuudet:  

 oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen 
 hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 
 toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki 
 kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin 

 Strategiarahoituksen haku vuonna 2022 ja saatujen rahoitusten hyödyntäminen toi-
minnan kehittämisessä  

 Organisaation eri osien toimivuuden tarkastelu ja tarvittaessa muuttaminen palvele-
maan ammatillisen koulutuksen mukaista toimintaa 

 Opetuksen tarjonnan ja toteutuksen suunnittelu siten, että ammatillisen koulutuksen 
reunaehdot toteutuvat   

 osaamisperusteisuus 
 joustavat polut 
 eri oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen 
 työelämälähtöisyys 

 Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen siten, että Keuda tulee edelleen ns. omil-
laan toimeen 
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 Keudan suhteellisen toiminta- ja rahoitusaseman säilyttäminen  
 volyymin ylläpitäminen ja hallittu kasvattaminen 
 suoritustehokkuus, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat ja niiden perus-

teella kertyvät osaamispisteet  
 laadusta ja vaikuttavuudesta huolehtiminen, työllistyminen, jatko-opinnot, 

palautteet 
 

Keuda saa hankerahoitusta usealta eri taholta (mm. Opetushallitus, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, Aluehallintovirasto, EU-rakennerahastot). Hanketoiminnalla tuetaan mm. seuraa-
vien aihealueiden kehittämistä: HOKS-prosessi, koulutussopimus- ja oppisopimusprosessi, 
jatkuva oppiminen, henkilöstön osaaminen, tiedolla johtaminen sekä laadunhallinnan koko-
naisvaltaisuus. 
 
Keuda koordinoi ja on kumppanina useissa hankkeissa, joissa tavoitteena on tukea Parasta-
kehittämiskokonaisuuden tuotosten käyttöönottoa (HOKS ja työpaikalla järjestettävä koulu-
tus), opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä koulutuksen järjestämisen johtamista ja 
laadun kehittämistä. Hankkeet nivoutuvat hyvin OKM:n ammatillisen koulutuksen laatu- ja 
tasa-arvo-ohjelmaan (Oikeus osata). Keudan kansainvälisen liikkuvuuden hankkeet muo-
dostavat myös merkittävän kokonaisuuden (Erasmus+ ohjelma).  

 
Keudan opiskelijavuositavoite 
Keudan ammatillisen koulutuksen kokonaistarjonta takaa alueemme kaikille peruskoulusta 
valmistuneille tai ilman toisen asteen ammatillista tutkintoa oleville nuorille ja aikuisille kou-
lutuspaikan. Keudan strategisena linjauksena myös on, että otamme opiskelijoita koko ajan 
ns. jatkuvan haun kautta ja että keneltäkään ei jää opiskelupaikka saamatta, mikäli opiskelun 
edellytykset täyttyvät. Keudan kokonaistarjonta on rakennettu siten, että sillä pystytään vas-
taamaan alueen elinkeinoelämän työvoiman määrä- ja osaamistarpeeseen.  
 
Vuoden 2022 talousarviossa opiskelijavuositavoitteeksi on asetettu 6 850, josta omaa kou-
lutusta on n. 6 650 ja laajennetun oppisopimuskoulutuksen osuus on n. 200.  
 
Keudan järjestämislupa ja tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 
Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätetään mm. tutkinnoista, joita koulutuksen 
järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta, opetus- ja tutkin-
tokielestä, ensisijaisesta toiminta-alueesta sekä opiskelijavuosien vähimmäismäärästä. 
Keudan ensisijaiseksi toiminta-alueeksi on määritelty Uusimaa ja opetuskieleksi suomi. Opis-
kelijavuosien vähimmäismäärä on 5 059. Järjestämisluvassa Keudalle on myönnetty oikeus 
järjestää tutkintoja ja koulutusta myös työvoimakoulutuksena. Lisäksi Keudalla on laajen-
nettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä vankilaopetuksen tehtävä.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee koulutuksen järjestäjille ehdotuksen tavoitteellisesta opis-
kelijavuosimäärästä marraskuun aikana. Lopullinen rahoituspäätös tehdään vasta joulu-
kuussa. Tästä syystä vuoden 2022 talousarvioon liittyy paljon epävarmuutta erityisesti pe-
rusrahoituksen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön Keudalle päättämä vuoden 2021 tavoit-
teellinen opiskelijavuosimäärä on 6 113 ja painotettuna 6 418,1 opiskelijavuotta. Talousar-
vion 2022 tuloarvio perustuu perusrahoituksen osalta tälle oletukselle ja suoritus- ja vaikut-
tavuusrahoituksen osalta Keudan suhteelliseen osuuteen toteutuneiden suoritteiden mää-
rästä.  
 
Keudan talous 
Ammatilliseen koulutukseen kohdistui erittäin isot säästöt vuosina 2016–2017. Myös Keudan 
saamaa rahoitusta leikattiin kahdessa vuodessa n. 9,0 milj. € eli lähes 15 % kuntayhtymän 
liikevaihdosta. Kuntayhtymän toimintaa sopeutettiin alempaan tuloraamiin ja taloudellinen 
tulos onnistuttiin pitämään ylijäämäisenä perussopimuksen mukaisesti.  
 
Nyt rahoitusvaje on täyttynyt ensin Antti Rinteen ja nyttemmin Sanna Marinin hallitusten pää-
töksillä. Haasteena on ollut, että rahoituksesta on tullut erittäin sirpaleista perustuen erinäisiin 
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hankehakuihin ja toisaalta rahoitus perustuu määräaikaiseen lisärahoitukseen opettajien ja 
ohjaajien palkkaamiseen sekä koronasta aiheutuneesta väliaikaisesta lisäresurssitarpeesta. 
Rahoitus ei siis ole lisääntynyt pysyväisluonteisesti. Alla on kuvattu toimintatuottojen ja -ku-
lujen sekä poistojen kehitys Keudassa perustuen tilinpäätöksiin v. 2016–2020, talousarvioon 
v. 2022 ja taloussuunnitelmaan v. 2023–24. 
 

 
 
Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä ja vakaa. Talouden tasa-
painottamisessa ja hallinnassa on onnistuttu ja vuosien 2018–2021 tulokset olivat huomat-
tavan ylijäämäisiä. Vuoden 2022 talousarviossa tilikauden tulos on niukasti plussalla eli se 
on 1588 €. Tämänhetkisen ennakkoarvion mukaan myös suunnitelmavuosien osalta tilikau-
den tulos on ylijäämäinen. Talouden arviointi varsinkin vuosille 2023–2024 on kuitenkin 
aiempaa epävarmempaa uuden rahoitusjärjestelmän ja rahoituksen sirpaleisuuden vuoksi. 
Lisäksi eduskuntavaalien 2023 myötä nykyisen hallituksen toimikausi päättyy ja määräai-
kaisten lisäresurssien jatko opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on vaakalaudalla.  
 
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä ei laskuta jäsenkuntiaan eikä myöskään peri 
maksuosuuksia vaan tarvittaessa taloutta tasapainotetaan muilla keinoin. 
 
Keudan organisaatio 
Strategiatyön ja sitä edeltäneen sidosryhmäanalyysin perusteella vahvistui näkemys, että oli 
tarve vahvistaa lähijohtamista, osallistavaa johtamista sekä yhteisön ja asiantuntijuuden joh-
tamista. Lähijohtamisen tarve nousi myös esiin henkilöstölle tehdyissä erilaisissa työilmapiiri-
/palautekyselyissä.  Ammatillisen koulutuksen mukainen toiminta myös edellyttää, että orga-
nisaatiokulttuurin tulisi nykyistä selvemmin tukea pedagogista toimintakulttuuria. Keskeinen 
muutos tehtiin opetus- ja koulutuspalvelujen osalta, kun siirryttiin toimialakohtaisesta johta-
misesta enemmän paikallisen asiantuntijatiimien johtamisen suuntaan. Näin ollen kuntayh-
tymän eri toimipisteet koottiin neljäksi kampukseksi. Kampusta johtaa koulutusjohtaja.  
 
Keudan nykyinen organisaatio tuli voimaan 1.2.2020. Organisaatiossa on kolme tulosaluetta: 
Opetus- ja koulutuspalvelut, Elinvoimapalvelut ja Yhteiset palvelut. Lisäksi Keuda konserniin 
kuuluu Keudan 100 % omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy, jonka toimintaa on tarkemmin 
kuvattu luvussa 3.7. Vuoden 2021 alussa tarkasteltiin tulosalueiden toimintoja ja vastuita, 
jolloin tehtiin muutoksia tulosalueiden vastuiden ja toimintakokonaisuuksien osalta. Keudan 
eri tulosalueiden tehtävät ja vastuualueet tulivat voimaan 1.2.2021. Organisaation toimi-
vuutta tarkastellaan edelleen vuoden 2022 aikana erityisesti asiakkaiden palvelutarpeiden 
pohjalta. Yhteisenä tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asia-
kaskokemus opiskelijoille ja työelämälle sekä henkilöstökokemus Keudan henkilöstölle.  
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Keudan hallinto 
 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. 
 
Alla olevassa organisaatiokaaviossa on esitetty kuntayhtymän toimielimet sekä jako tulos-
alueisiin. Lisäksi kuvassa on kuntayhtymän 100 % omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy. 
Tulosalueita ovat Opetus- ja koulutuspalvelut, Elinvoimapalvelut ja Yhteiset palvelut. Edellä 
mainituille tulosalueille yhtymävaltuusto on asettanut sitovan tulostavoitteen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keudan toimintaympäristö 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen 
järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 21. Maakun-
tien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksente-
osta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemo-
kratiaa vahvistetaan. Sote-uudistusta koskevasta laista päätettiin eduskunnassa kesällä 
2021 ja sote-maakunnat (hyvinvointialueet) aloittavat varsinaisen toimintansa 1.1.2023.  
 
Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun mukaisesti Keudan omistajakunnat kuuluvat Keski-Uu-
simaan sote-maakuntaan (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), Itä-Uu-
simaan sote-maakuntaan (Sipoo) ja Vantaa-Keravan sote-maakuntaan (Kerava). 
 
Keudan näkökulmasta on merkittävää, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
esitetään siirrettäväksi sote-maakuntien tehtäväksi. Laissa säädettäisiin opiskeluhuollon pal-
velujen tuottamisesta lähipalveluina. 
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Keudan laadunhallintajärjestelmä 
Keuda noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta ja amma-
tillisen koulutuksen laatustrategiaa. Kuntayhtymän laatutyötä koordinoi arviointijohtaja yh-
dessä ylimmän johdon kanssa. Laatu- ja kehittämistyötä johtavat kuntayhtymän tulosaluei-
den johtoryhmät ja kampusten johtotiimit. 
 
Laadunhallinnan tarkoituksena on, että Keudan johtamistoiminnalla vaikutetaan laadun syn-
tymiseen tehokkaasti. Keudan johdolla ja esimiehillä on oman tehtävänsä mukainen vastuu 
toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Koko henkilöstön tulisi kuitenkin johtaa omaa työ-
tään eli ottaa työssään ja toiminnassaan huomioon laadunhallinnan kaikki vaiheet (suunnit-
tele – toteuta – arvioi – paranna). Tavoitteena on, että Keudassa kukin tietää tehtävänsä ja 
on oman työnsä sekä sen tulosten laatupäällikkö. Keudan asiakkaat, kumppanit ja sidosryh-
mät osallistuvat omalta osaltaan toiminnan kehittämiseen ja laadunhallintaan. 
 

 

 

 
 
Keudan strategian ja asiakaslupausten toteuttamiseksi Keudan tulosalueet laativat toimin-
nan tavoitteet ja määrittävät tarvittavat resurssit. Toiminnan tuloksille on asetettu yhteiset 
mittarit ja tavoitetasot. Strategian toteuttaminen edellyttää yhteistyötä asiakkaiden, kumppa-
neiden ja sidosryhmien kanssa sekä avointa muilta oppimista. 
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Talouden tietovarastoraportointi mahdollistaa ajantasaisen talouden seurannan. Toiminnan 
ajantasaista raportointia opintohallintojärjestelmästä ja CRM-järjestelmästä kehitetään jatku-
vasti vastaamaan toiminnan ajantasaisen seurannan ja neljännesvuosiraportoinnin tarpeisiin 
(Keuda DW ja PowerBI). Lisäksi Keudan vuosittaiset itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit, opis-
kelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteet sekä tiimien onnistumiskeskustelut ja henkilöstön 
kehityskeskustelut tuottavat keskeistä tietoa toiminnasta ja sen tuloksista. Keuda osallistuu 
myös kansallisiin arviointeihin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi). Johto ja esi-
miehet käsittelevät kaikki arviointitiedot ja toiminnan tulokset suhteessa asetettuihin tavoit-
teisiin. Vuonna 2022 jatketaan tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen vahvaa kehittämistä. 
Tavoitteena on edelleen selkeyttää ja systematisoida toimintatapoja, joilla kerätään, käsitel-
lään ja hyödynnetään ennakointi-, seuranta- ja tulostietoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keudan tulosalueet, vastuualueet ja tiimit laativat käsitellyn seuranta-, arviointi- ja tulostiedon 
pohjalta toiminnan kehittämissuunnitelmat, jotka toteutetaan sovitussa aikataulussa. Kehit-
tämistoimintaa tuetaan myös erilaisten kehittämishankkeiden avulla. 
 
Keudan mittaristo on laadittu asiakaslupausten onnistumisen mittaamiseksi. Kampusten 
koulutustoiminnan sekä opiskelija-asiakkaiden ja työelämäasiakkuuksien hoitamisen onnis-
tuminen on kaikkien keudalaisten tehtävä yli tulosaluerajojen. Tavoitteiden asettamista teh-
dään tästä näkökulmasta kokonaisvaltaisesti. 
 
  



 12

2.  Keudan strategia 2020–2024 
 

Keudan yhtymästrategia vuosille 2020–2024 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa marraskuussa 
2019 ja se tuli voimaan 1.1.2020.  Sen keskeisenä elementtinä ovat vision ja toiminta-aja-
tuksen lisäksi kolme asiakaslupausta: olemme innostava opiskelupaikka, haluttu työpaikka 
ja ketterä kumppani.  Strategiassa on määritetty myös tapa toimia eli käytännön tekemisessä 
olemme tehokkaita & taloudellisia, toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaattei-
den mukaisesti, olemme saavutettavia ja paikallisia sekä toimintamme on digitaalisesti vai-
kuttavaa. 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 kehit-
tämisohjelmaa:  
 

 Henkilöstön osaamisen varmistaminen 
 Yhteisöllisyyden aikaansaaminen 
 Brändin uudistaminen 

 
Keudan onnistumiskeskusteluissa tiimit kirjaavat oman työnsä näkökulmasta kehittämisoh-
jelmien mukaiset kehittämistoimet. Jokainen tiimi käy onnistumiskeskusteluissa läpi, mitä 
käytännön tekemistä tavoitteen edistäminen ja siihen pääseminen tiimiltä edellyttää. Kehit-
tämistoimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti, vähintään puolivuosittain käytä-
vissä onnistumiskeskusteluissa. 
 
Onnistumiskeskustelujen lisäksi strategiaa on viety arkeen koko Keudan henkilöstöä koske-
van tiimivalmennuksen avulla. Valmennusta jatketaan vuonna 2022 esimiesten ja tiimien tar-
peiden mukaisesti. 
 
Strategiakokonaisuudesta on tehty myös esittelyvideo sekä sähköinen esitys (Thinglink), 
jossa on hyödynnetty Orchidea-työkalulla kerätyt henkilöstön näkemykset uudesta strategi-
asta. 
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Yllä olevassa kuvassa on esitetty toiminnan kehittämisohjelmien kytkeytyminen strategiaan 
ja siinä on esimerkinomaisesti esitetty toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla ko. kehittämisohjel-
maa edistetään. Keskeisenä ajatuksena on, että toiminnan kehittämisellä ja arjen teoilla saa-
vutamme asiakaslupauksemme. Tavoitteena on, että jokainen keudalainen ymmärtää ja to-
teuttaa strategiaa arjessa. 
 
Keudan strategiaa ja sen tavoitteita on viety ja tullaan viemään käytäntöön myös opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän strategiarahoituksen avulla. 
 
 
Strategiarahoitus toiminnan kehittämisessä   
Keudan strategian tavoitteita viedään osaltaan käytäntöön myös opetus- ja kulttuuriministe-
riön myöntämän strategiarahoituksen avulla. Vuonna 2019 strategiarahoitusta myönnettiin 
541 000 €. Kevään ja syksyn 2020 kehittämistoimia ei Korona-tilanteen vuoksi saatu toteu-
tettua suunnitellusti, joten opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi rahoituksen käyttöaikaa 
30.6.2021 asti. Tällä strategiarahoituksella varmistettiin ammatillisen koulutuksen ydinpro-
sesseihin liittyvää osaamista (HOKS-prosessi sekä oppisopimus- ja koulutussopimuspalve-
luprosessit). Rahoituksella kehitettiin toimintaprosesseja ja niihin liittyvää osaamista.  
 
Vuonna 2020 strategiarahoitusta myönnettiin 390 000 €. Rahoituksen käyttöaika oli 
31.12.2021 asti. Kehittämiskohteina ovat olleet opetuksen ja ohjauksen laadun parantami-
nen, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieto-osaamisen parantaminen.  
 
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen liittyvinä tavoitteina ovat olleet asiantuntija-
tiimien toiminnan, HOKS-toiminnan sekä oppimisen tuen järjestelyjen kehittäminen. Lisäksi 
tavoitteena on ollut opiskelijan toimijuuden vahvistaminen oman opiskelu- ja urapolun suun-
nittelussa.  
 
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on ollut digitaalisen Keudan sekä fyysisten 
oppimisympäristöjen jatkokehittäminen yhdessä työelämän kanssa niin, että ne tukevat yk-
silöllisten opintopolkujen toteutumista sekä oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi tavoit-
teena on ollut vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri op-
pimisympäristöjä.  
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Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantamisen tavoitteita ovat olleet tietovarastojen 
yhteentoimivuuden jatkokehittäminen, tietojen luotettavuuden ja tiedonsiirron kyvykkyyden 
parantaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen tiedon tuottamiseen.  
 
Vuonna 2021 strategiarahoitusta myönnettiin 565 000 €. Rahoituksen käyttöaika on 
31.12.2022 asti. Kehittämiskohteina ovat opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen 
(100 000 €), oppimisympäristöjen kehittäminen (60 000 €) ja tieto-osaamisen parantaminen 
(105 000 €). Lisäksi rahoitusta myönnettiin SAKUstars 2022 kulttuurikisojen järjestämiseen 
(300 000 €). 
  
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen liittyvinä tavoitteina ovat palveluohjauksen 
vahvistaminen, tuen tarpeen tunnistamisen sekä opiskeluvalmiuksia tukevien toimintamal-
lien jatkokehittäminen, erityisen tuen pedagogisten toimintamallien vahvistaminen sekä työ-
elämässä oppimisen tukitoimien vahvistaminen. 

 
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on jatkaa strategiarahoitus 2020 aikana käyn-
nistettyjä toimenpiteitä (mm. digipajat, avoimet oppimisympäristöt, Keuda Shop, Sun Media). 
 
Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantamisen tavoitteita ovat Keudan tietotuotan-
non kokonaisuuden määrittely, kuvaaminen ja systematisointi (prosessit, resurssit, osaami-
nen), tiedon parempi tuottaminen ja hyödyntäminen (suunnitelma talouden ja HR-järjestel-
mien uusimiseksi, tiedon analysoinnin ratkaisut) ja tiedon laadun sekä tiedontuotannon luo-
tettavuuden parantaminen (henkilöstön osaamisen varmistaminen). 
 
SAKUstars-kulttuurikilpailujen tarkoitus on tukea ammattiin opiskelevia opinnoissaan sekä 
kannustaa kulttuuriharrastuksissa. Kilpailut antavat opiskelijoille sosiaalista pääomaa tule-
vaisuuden työelämään sekä mahdollisuuden tuoda esiin sellaista osaamista, joka ei oppi-
laitoksien arjessa muutoin näy. SAKUstars-kilpailuissa on kilpailijan kannalta tärkeää osal-
listuminen, yhteisöllisyys ja verkostoituminen. Kilpailun ennakko- ja livesarjoihin osallistuu 
yhteensä noin 1000 opiskelijaa vuosittain.  

 
 

  



 15

3. Talousarvion yhteenveto 
 

Vuoden 2022 talousarvion tavoitteena on budjetin tasapaino, jolloin tuloilla katetaan menot 
ja poistot. Vuodesta 2018 voimassaolleen ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli ja sen las-
kentaperusteet ovat selkiytyneet ja ennakointi on varmemmalla pohjalla, vaikka lopulliset 
opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahapäätökset tulevat valitettavan myöhään joulukuun 
alkupuolella. 
 
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta piti tulla täysimääräisenä sovellettavaksi 
1.1.2022 siirtymäsäännösten kautta. Nykyisen hallituksen päätöksellä rahoituslaki kuitenkin 
jäädytettiin vuoden 2020 tasolle. Rahoitusmallissa rahoituksen perusteena otettaville suorit-
teille ei aseteta kiinteää hintaa, vaan järjestäjälle myönnettävä rahoitus vastaa koulutuksen 
järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista.  
 
Talousarvion mukainen kokonaisrahoitus jaetaan perus-, suoritus-, vaikuttavuus- ja strate-
giarahoitusosuuksiin. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus määräytyvät laskennallisin perustein. 
Perusrahoituksen painottamattoman opiskelijavuosimäärän opetus- ja kulttuuriministeriö 
päättää vuosittain. Strategiarahoituksen osuus on korkeintaan 4 % kokonaisrahoitusosuu-
desta ja myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä hakemusten perusteella. 
Valtiovarainministeriön budjettiesityksen 2022 mukaan strategiarahoitus on 15 milj. € (0,75 
%), josta suhteellisuusperiaatteella ennakoituna Keudan osuus on n. 0,4 milj. €. Lisäksi vuo-
delle 2021 myönnettyä strategiarahaa on vielä käyttämättä n. 0,5 milj. €. Vuonna 2021 stra-
tegiaraha oli 15 milj. €, josta Keudalle myönnettiin 565 000 €. Tästä summasta 0,3 milj. € on 
kohdennettu Keudassa keväällä 2022 järjestettäviin SAKUstars kulttuurikilpailuihin.  
 
Vuoteen 2018 saakka perusrahoitus (97 %) muodostui kaksi kertaa vuodessa toteutettujen 
laskentapäivien perusteella. Lisäksi oli tuloksellisuusrahoitus (3 %), johon vaikutti opiskelijoi-
den läpäisy, työllistyminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen, opetushenkilöstön kelpoisuus 
sekä koulutuksen järjestäjän henkilökunnan kouluttamiseen kohdentamat kustannukset suh-
teessa kokonaisbudjettiin. 
 
Alla on kuvattu ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutos typistetyllä siirtymäajalla.  

 

 



 16

Uuden lainsäädännön perusrahoitus muodostuu opiskelijavuosimäärästä. Opiskelijavuo-
della tarkoitetaan 365:tä päivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen pe-
rusteena. Alle neljän viikon yhtäjaksoiset lomajaksot eivät voimassa olevien säädöstön mu-
kaan vaikuta vuosikertymään, eikä 1.1.2022 voimaantulevassa päivitetyssä asetuksessa 
ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista esitetä siihen muutos. Tällä ta-
valla saadaan opiskelijavuosimäärä, jota Keudassa selvyyden vuoksi kutsutaan painottamat-
tomaksi opiskelijavuosimääräksi. 
 
Painotettuun opiskelijavuosimäärään vaikuttaa viisi kullekin tutkinnolle määriteltyä kustan-
nusryhmien painokerrointa, kaksi ammatillisen tutkintokoulutuksen painokerrointa sekä kuusi 
mahdollista korotuskerrointa (erityisen tuen järjestäminen, henkilöstökoulutus, majoituksen 
järjestäminen, oppivelvollisuusikäiset, työvoimakoulutus ja vankilaopetus). 1.1.2002 voi-
maantulevassa asetuksessa ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteista kustannusryh-
mien painokertoimet ja tutkintojen sijoittuminen eri painokertoimiin muuttuvat ja vaikuttavat 
jo vuoden 2022 rahoitukseen.  
 
Perusrahoituksen elementit ovat olleet käytössä lain voimaantulosta saakka. Perusrahoituk-
sen painottamattoman opiskelijavuosimäärän opetus- ja kulttuuriministeriö määrää vuosit-
tain. Painotettu opiskelijavuosimäärä saadaan kertomalla painottamaton opiskelijavuosi-
määrä koulutuksenjärjestäjäkohtaisella painokertoimella, joka saadaan vuodelle 2022 vuo-
den 2020 painotetun opiskelijavuosimäärän ja toteutuneen opiskelijavuosimäärän osamää-
ränä. Perusrahoituksen ennakoidaan olevan Keudassa 43,9 milj. €. Vuodelle 2021 Keudan 
saama perusrahoitus varsinaisessa suoritepäätöksessä oli 39,5 milj. €. 
 
Suoritusrahoituksessa huomioidaan tutkinnon suorittaneiden määrä sekä suoritettujen tut-
kinnon osien osaamispistemäärä kustannusryhmien painokertoimilla ja erityisen tuen järjes-
tämisen korotuskertoimella painotettuina. Pohjatietona vuodelle 2022 on vuoden 2020 tulok-
set. Rahoituksen kannalta on edullista, että opiskelijoiksi valitaan ilman ammatillista koulu-
tusta olevia hakijoita, koska tutkinnon suorittaneiden kerroin ennen opintojen alkua ilman 
ammatillista koulutusta olevilla on 72 ja tutkinnon aikaisemmin suorittaneilla 18. Suoritusra-
hoituksen lain mukaiset elementit tulivat voimaan vuonna 2020. Keudassa suoritusrahoituk-
sen ennakoidaan olevan 13,4 milj. € (vuoden 2021 varsinaisessa suoritepäätöksessä 12,4 
milj. €). Nousu edellisvuodesta johtuu osittain siitä syystä, että Keudan suhteellinen osuus 
muihin koulutuksen järjestäjiin verrattuna ennakoidaan kasvavan 0,13 %-yksikköä, jolla on 
n. 500 000 € tulovaikutus. Suhteellisen osuuden arviointi on kuitenkin haasteellista, koska 
kustannusryhmien painokertoimien muutokset ja tutkintojen sijoittumiset eri painokertoimiin 
vaikuttaa laskennalliseen kokonaiskertymään, josta ei ole saatavilla toistaiseksi luotettavaa 
valtakunnallista vertailutietoa. 
 
Vaikuttavuusrahoitus tulee vaiheittain voimaan. Alkuvaiheessa vuosina 2020–2022 vaikutta-
vuuteen on vaikuttanut ja vaikuttaa opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittumi-
nen (7,5 %) ja opiskelijapalautteet (2,5 %). Vuodelle 2022 työllistymistilanne tulee historia-
tietona vuoden 2018 valmistuneista ja heidän tilanteestaan 31.12.2019. Opiskelijapalautteet 
on kerätty opintonsa aloittaneiden (0,625 %) ja koko tutkinnon tai tutkinnon osien suoritta-
neiden kyselyistä (1,875 %) ajalta 1.7.2020 – 30.6.2021. Vuodelle 2022 vaikuttavuusrahoi-
tuksen osuudeksi piti tulla 15 %, mutta se lakimuutoksen mukaisesti jäädytetään nykyiselle 
tasolle (10 %). Edellisten lisäksi vaikuttavuusrahoitukseen piti vaikuttaa vuoden 2022 alusta 
alkaen myös työelämäpalaute, jonka kerääminen oli tarkoitus aloittaa 1.7.2020. Ajankohta 
siirtyi heinäkuulle 2021, jolloin se tulee huomioitua vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2023 
alkaen. Asetuksen mukaisesti työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen osuudeksi tulee 
vuodesta 2023 alkaen 7,5 %, opiskelijapalautteille 1,25 % ja työelämäpalautteelle 1,25 %.  
 
Vaikuttavuusrahoituksen työelämäpalautetta kerätään oppi- tai koulutussopimustyöpaikan 
edustajalta työpaikkakyselynä ja oppi- tai koulutussopimukseen perustuvan osaamisen 
hankkimisen vastuulliselta työpaikkaohjaajalta työpaikkaohjaajakyselynä. Työpaikkakysely 
toteutetaan koulutuksenjärjestäjän toimesta kaksi kertaa vuodesta ja sen vaikutus on ¼ vai-
kuttavuusrahoituksen työelämäpalautteen osuudesta. Työpaikkaohjaajakysely toimitetaan 
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työpaikkaohjaajalle opetushallituksen toimesta sähköisesti ja tehdään kustakin harjoittelujak-
sosta vaikutuksen ollessa ¾ työelämäpalautteen vaikuttavuusrahoitukseen. 
   
Asetuksella ns. katokertoimia on korjattu alaspäin, jolloin vastaajamäärällä ei ole yhtä suurta 
vaikutusta laskennalliseen vaikuttavuusrahoituspistemäärään. Tämän seurauksena vastaus-
ten laadulla on aikaisempaa suurempi merkitys. 
 
Koulutuksen vaikuttavuuden kannalta on eduksi, että opiskelija ei ole ollut työllinen opintojen 
aloituskuukautta edeltäneen kuukauden viimeisenä päivänä. Tallöin laskukaavassa kertoi-
mena koko tutkinnon suorittaneilla on 4 ja tutkinnon osien suorittaneilla 2. Mikäli opintonsa 
aloittanut on ollut työllinen vastaavat kertoimet ovat 2 ja 1. 
 
Vaikuttavuusrahoituksen arvioidaan olevan Keudassa vuonna 2022 4,9 milj. €. Vuoden 2021 
varsinaisessa rahoituspäätöksessä summa oli 4,7 milj. €. 
 
Siirtymäaika uuden lainsäädännön ja asetusesityksen mukaiseen rahoitukseen on vaatinut 
tarkkuutta ja huolellisuutta, koska prosentuaalisten muutosten lisäksi kustannusryhmien pai-
nokertoimien tarkennukset ja tutkintojen sijoittumisten muutokset eri kustannusryhmiin haas-
taa ennakointia. Laskennallisesti näillä muutoksilla on Keudassa arviolta n. 40 opiskelijavuo-
den lisäys (+0,6 %) kun vastaava muutos valtakunnallisesti on 2,17 %. Tämän johdosta 
Keudan suhteellinen osuus perusrahoituksesta pienenee laskennallisesti 0,05 %-yksikköä, 
joka on n. - 700 000 €. Vastaava kertoimien ja tutkintojen sijoittelujen muutos kustannusryh-
miin laskee Keudan suoritusrahoituksen suhteellista osuutta n. 0,03 %-yksikköä, joka on ra-
hassa n. 110 000 €. Asetusmuutosesitys on siten epäedullinen Keudalle. Asetusesityksessä 
ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista esitetään, että asetus tulee voi-
maan 1.1.2022 ja sitä noudatetaan vuoden 2022 rahoitusta määrättäessä pois lukien heinä-
kuun opiskelijavuosikertymää, jonka vaikutus huomioidaan vasta vuoden 2023 rahoitusta 
määrättäessä. 
 
Rahoituksen tiedot on kerätty vuodesta 2020 alkaen historiatietona tilastokeskukselta ja Kos-
kijärjestelmästä, johon tiedot siirtyvät koulutuksenjärjestäjien opiskelija-hallinnointijärjestel-
mistä reaaliaikaisesti. Laskentakaavat on tarkemmin kuvattu liitteessä. 
 
Vuodesta 2020 rahoitus muodostuu seuraavasti 

- perusrahoitus 70 % 
- suoritusrahoitus 20 % 
- vaikuttavuusrahoitus 10 % 

Talousarviossa 2022 on täysimääräisesti huomioitu vuoden 2021 ennakoitua parempi tulo-
kertymä. Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos on 1 588 € (v. 2021: 3 073 €).  Kuntayh-
tymän nettoinvestoinnit tulevat olemaan vuoden 2021 tasoa pääkohteiden ollessa tilojen ny-
kyaikaistaminen. Kalustohankinnoilla eri tulosalueille pyritään pitämään laitteet ja opetuska-
lusto ajanmukaisina.  
 
Vuoden 2022 talousarviossa on käytetty tavoitteellisena painotettuna opiskelijavuosimää-
ränä 6 850. Opetus- ja koulutuspalveluiden opiskelijamäärätavoitteena on n. 6 650 ja Elin-
voimapalveluille n. 200. Opetus- ja koulutuspalvelut hoitaa ja vastaa niistä koulutuksista, joi-
hin Keudalla on järjestämislupa. Elinvoimapalvelut vastaavat laajennetun oppisopimustehtä-
vän puitteissa ulkoisten oppisopimusten hallinnoinnista ja organisoinnista, konsultoivat ja 
edesauttavat oman tuotannon oppisopimusten hallinnoinnissa, ohjauksessa ja asiakashan-
kinnassa, asiakkuuksien hallinnasta ja yhteistyöstä yritysten kanssa. 
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Keudan opiskelijoista merkittävä osa tulee jatkuvan haun kautta. Nykyisin enää hieman yli 
kolmannes tulee yhteishausta, joka kohdentuu pääasiassa peruskoulun päättäville oppilaille. 
Ennusteen mukaan vuonna 2022 Keudan alueella 16-vuotiaiden ikäluokassa on pieni nousu 
ja trendi jatkuu vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen se alkaa laskea melko jyrkästi. Yllä ole-
vasta kuvasta näkyy myös selkeän konkreettisesti, kuinka huoltosuhde on kääntynyt huoles-
tuttavaan suuntaan ja korostuu tulevaisuudessa. Alakuvasta näkyvästä opiskelijoiden ikäja-
kaumasta näkyy, että Keuda ei ole enää pelkästään yhteishaun kautta tulevien nuorten kou-
luttaja vaan myös merkittävä aikuiskouluttaja. Yli puolet opiskelijoista on yli 20-vuotiaita. Pää-
asiassa yhteishaun kautta tulleita 15–19 -vuotiaita nuoria on 3 244 (41 %). Keudassa oli kir-
joilla 30.9.2021 yhteensä 7 895 opiskelijaa.  

 

 
  
 

Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 670 opiskelijaviikkoa, josta 450 opiskelijaviik-
koa kohdistuu kuvataiteisiin ja 220 oppivelvollisiin opiskelijoihin. Aikuisten perusopetuksen 
määräksi on arvioitu 2450 kurssia. 
 
Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on vuonna 2022 noin 
186 €/asukas (vuonna 2021 n. 182 €/asukas). Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa val-
tionosuusprosentti on n. 48,7 % (v. 2021 45,5 %) ja kuntien rahoitusosuus on n. 51,3 % (v. 
2021 54,5 %). 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän painotettujen opiskelijavuosien jakautu-
minen. 

 
 TP2019 TP2020 TA2021 TA2022 
Perustutkinto 5197 5674 5632 5934 
Ammattitutkinto 528 570 388 420 
Erikoisammattitutkinto 113 298 139 321 
Työvoimakoulutus 115 136* 112* 148* 
VALMA 85 111 141 175 
Laajennettu oppisopimustehtävä 309 309* 250* 214* 
Kansanopisto (opiskelijaviikko) 699 475 670 670 
Aikuisten perusopetus (suoritetut kurssit) 1843 2425 2400 2450 

 
*sisältyvät ko. vuoden perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lukuihin 
 
Vastuullinen ja kestävä Keuda 
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat merkittäviä painopisteitä Keudassa, mikä näkyy sekä 
strategiatasolla että käytännön toiminnassa. Toimimme vastuullisesti niin opiskelijoita, hen-
kilöstöä, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöäkin kohtaan. Tavoitteena on kouluttaa 
opiskelijoita ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi ja kestävän tulevaisuuden tekijöiksi. Kun-
tayhtymään on nimetty kestävän kehityksen ohjausryhmä ja palkattu kestävän kehityksen 
koordinaattori.  

 
Keudan kestävän kehityksen työtä ohjaa kaksi sertifiointijärjestelmää: OKKA-säätiö ja Eko-
kompassi. OKKA-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen serti-
fikaatti on otettu käyttöön yhdessä toimipisteessämme jo vuonna 2010 ensimmäisenä oppi-
laitoksena Suomessa. OKKA-säätiö ohjaa oppilaitoksen opetuksen kehittämistä ja uudista-
mista vastaamaan tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan tarpeita. Läpileikkaava, holistinen 
lähtökohta OKKA-säätiön työssä on ekososiaalisen sivistyksen kasvattaminen opetuksessa 
ja kasvatuksessa. Vuonna 2021 OKKA-säätiön sertifiointityö on laajentunut Keudassa kaik-
kien toimipisteiden kestävän kehityksen arvioinneilla. Arviointien pohjalta kootaan koko 
Keudan kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet viedään käytäntöön. Yhdestä toimipisteestä 
koko Keudan OKKA-säätiön auditointiin ja sertifiointiin etenemme vuonna 2022.  
 
Yhteisissä palveluissa toteutettu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on otettu käyttöön 
vuonna 2020 ja tavoitteiksi on valikoitu kestävien hankintojen edistäminen, kestävän kehi-
tyksen viestinnän vahvistaminen sekä jätehuollon uudistus. Marraskuussa 2021 tavoitteita 
tukevat toimenpiteet tarkastetaan koko Keudan auditoinnilla. Auditoinnin seurauksena 
Keuda saa Ekokompassin sertifikaatin. Auditoinnin myötä tuleville vuosille 2022–2023 mää-
ritetään uudet kehittämiskohteet ja tavoitteita päivitetään niin, että sekä OKKA-säätiön arvi-
ointien kehittämiskohteet että Ekokompassin kehittämiskohteet tuodaan yhteen. Näin luo-
daan yhtenevä Keudan kestävän kehityksen suunnitelma mittareineen.  

  
Keudan oppimisympäristöissä huomioidaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä mm. ruoka-
palvelujen innovatiivisissa ratkaisuissa ja kiinteistöjen energiaratkaisuissa. Keudalla on säh-
kösopimus uusiutuvasta energiasta ja ravintolapalveluilla oma ympäristöohjelma, joka takaa 
paikallisuuden, luomua sekä kasvisvaihtoehtoja ravintoloissa. Jätehuollon uudistus on käyn-
nistynyt Keudassa vuonna 2021 ja pilotointikohteeksi on valittu Nurmijärven Lopentien toimi-
piste. Lopentien toimipisteessä on otettu onnistuneesti kattava jätteiden lajittelusysteemi käy-
täntöön ja henkilökunta koulutettu lajittelusta ja kiertotaloudesta. Vuodelle 2022 on suunni-
teltu oppilaitoksen hiilijalanjäljen laskenta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, jonka myötä 
tieto ilmastovaikutuksista lisääntyy ja päästöjä voidaan systemaattisesti vähentää myöhem-
min sovittavaan tavoitevuoteen mennessä. 

  
Keudan kestävän kehityksen työssä tärkeitä ajureita ovat kiertotalouden ja digitalisaation 
hyödyntäminen ja kehittäminen opetussisällöissä ja arjen toiminnassa, joiden läpivieminen 
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tehdään oikeudenmukaisesti ja saavutettavasti kaikille. Erilaisia kiertotaloutta, kestävää ke-
hitystä ja tiedon lisäämistä tukevia digitaalisia ratkaisuja on tuotettu vuonna 2021 ja jotka 
otetaan käyttöön vuoden lopussa. Reilun kiertotalouden ja digitalisaation toteutumista tuke-
vat kumppanimme ja sertifikaattijärjestelmämme. Kestävä Keuda rakennetaan hyödyntäen 
ammattilaistemme, opiskelijoidemme ja kumppaneidemme osaamista, digitaalisia välineitä 
käyttäen, kouluttamista lisäten ja tärkeimpänä yhteistyöllä. 

 
3.1 Käyttötalousosa 
 

Vuoden 2022 toimintatuotot ovat talousarviossa 67,3 milj. €. Vuoden 2021 talousarvioon ver-
rattuna toimintatuottojen odotetaan kasvavan 5,8 milj. € (9,4 %). Ammatillisen koulutuksen 
uusi rahoitusjärjestelmä ja hallituksen lisämäärärahat opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkauk-
seen mahdollistaa tuottojen melko voimakkaan kasvattamisen ja sitä toisaalta vääristää vuo-
den 2021 maltillinen ennakointi, jossa ei ollut otettu huomioon epävarmoja, mutta vuoden 
aikana toteutuneiksi tulleita lisämäärärahoja. Vuodelle 2022 kasvu on ennakoitu realistisesti 
sisältäen myös lisämäärärahoja, joista on toistaiseksi ainoastaan poliittinen päätös.  
 
Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2022 ammatillisen koulutuksen opettajien ja oh-
jaajien palkkaamisen lisämääräraha on 70 milj. €. Vastaava summa vuonna 2018 oli 20 milj. 
€ ja vuosina 2020 ja 2021 80 milj. € kumpanakin. Keuda sai näistä määrärahoista lisärahoi-
tusta OKM:n lisäsuoritepäätöksellä 2,9 milj. € v. 2021 (v. 2019 0,7 0,7 milj. € ja v. 2020 2,5 
milj. €).  
 
Toimintakulut ovat talousarviossa 61,1 milj. € (v. 2021: 56,8 milj. €). Toimintakulut kasvavat 
4,3 milj. € (7,7 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Tuottojen ja kulujen erotus eli toi-
mintakate on 6,2 milj. €, joka on 1,4 milj. € (30,0 %) suurempi kuin vuoden 2021 talousarvi-
ossa. 
 

3.2 Tuloslaskelma 
 

Vuoden 2022 vuosikatteeksi ennakoidaan 6,2 milj. €, mikä on 1,4 milj. € (30,1 %) parempi 
verrattuna vuoden 2021 vuosikatearvioon. Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman 
mukaiset poistot (6,2 milj. €) saadaan tilikauden tulos, jonka ennakoidaan olevan +1 588 € 
(v. 2021: 3 073 €). Suunnitelman mukaiset poistot kasvavat 1,4 milj. € vuoden 2021 tasoon 
verrattuna. Niihin oppimisympäristöihin, joihin on viime vuosina tehty isoja investointeja, on 
poistojen kattamisvelvoitteella suuri merkitys talouden tasapainon kannalta. Viimeksi laina-
rahoitusta on tarvittu vuonna 2014.  
 
Arvion mukaan vuonna 2022 ei tarvitse ottaa lainaa investointien rahoittamiseksi. Yleinen 
korkotaso on ollut erittäin alhaalla ja sen arvioidaan pysyvän alhaalla vielä jonkin aikaa, jos-
kin viitteitä koronnostoille on noussut keskusteluissa esille. Alhainen korkotaso on näkynyt 
kuntayhtymän korkomenoissa mutta toisaalta myös korkotuloissa. Vuoden 2022 talousarvi-
ossa rahoitusmenoihin on varattu 2 500 €. 
 

3.3 Investointiosa 
 

Vuoden 2022 investointien nettomeno on 8,1 milj. € (v. 2021: 8,0 milj. €). Vuonna 2020 vas-
taava määrä oli 6,7 milj. €. Investointien säilyminen korkealla tasolla johtuu ensisijaisesti 
mahdollisuudesta ostaa Tuusulan kunnalta Tuusulan Kansaopiston Oy:n osakkeet ja myö-
hemmin lunastaa vähemmistöosakkaat yhtiöstä. Osakkeiden hankinta sijoittuu investointi-
osassa pysyviin vastaaviin sijoituksiin. Lisäksi investointien korkea määrä johtuu oppivelvol-
listen laitehankinnoista, joita ei ehditty toimitusvaikeuksien johdosta hankkia vuoden 2021 
aikana.  
 
Rakentamiseen ja saneeraukseen käytetään vuonna 2022 yhteensä 3,5 milj. €. Tästä sum-
masta hankekohtaisen rakentamisen osuus on 0,9 milj. € kohdistuen Wärtsilänkadun ensim-
mäisen kerroksen saneeraukseen. Muut rakentamisen ja saneerauksen suurimmat 
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investoinnit kohdistuvat Lopentien lämmitysjärjestelmän uusimiseen (0,5 milj. €), kierrätys-
pisteiden rakentaminen eri toimipisteisiin (0,3 milj. €), Wärtsilänkadun liikuntasalin pintasa-
neeraukseen (0,3 milj. €) ja Veljesrannan vierasmajan saunarakennuksen ja pihan rakenta-
miseen (0,25 milj. €), joka jäi vuoden 2021 aikana keskeneräiseksi. Tämän lisäksi käyttöta-
lousosaan sisältyy kiinteistöjen kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä hankkeita 0,5 milj. €. 
  
Kalustohankintoihin on varattu 3,4 milj. €. Varattujen rahamäärien taso on 0,5 milj. € vähem-
män kuin vuonna 2021 (3,9, milj. €) mutta 1 milj. € enemmän kuin vuonna 2020. Yhteisiin 
palveluihin on varattu 1,8 milj. € kuten myös vuonna 2021 ja Opetus- ja koulutuspalveluille 
1,6 milj. € (v. 2021 2,1 milj. €). Merkittävimmät kalustoinvestoinnit kohdistuvat oppivelvolli-
suusikäisten opiskelijoiden tietokonehankintoihin (1 milj. €). Liitteissä on tarkemmin eritelty 
kunnossapitoon ja huoltoon sekä kalustohankintoihin liittyvät menot. 
 
Vuoden 2022 investointitasolla vuosikate ylittää poistot, joten tilikauden tulos on positiivinen. 
Vuosien 2023 ja 2024 osalta investointitaso laskee tämänhetkisen arvion mukaan vuosien 
2021–2022 tasosta merkittävästi. Vuoden 2023 investointitaso on noin 3,8 milj. € ja vuonna 
2024 noin 5,0 milj. €, jotka nekin saattavat vielä taloustilanteesta riippuen tarkentua. Näillä 
suunnitelmavuosien investoinneilla ennakoidaan päästävän positiiviseen tilikauden tulok-
seen. 
 

3.4 Rahoitusosa 
 

Investointiohjelman mukaan investointitaso vuodelle 2022 on melko korkea, mutta se pysty-
tään rahoittamaan edelleen ilman lainanottoa käyttämällä edellisten tilikausien ylijäämää. 
Suunnitteluvuosille 2023–24 investointitaso on maltillinen ja tulorahoituksen ennakoidaan 
kattavan investoinnit. Arvion mukaan kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lainaa suunnitelma-
kauden 2024 lopussa. 
 
Kuntayhtymän tilikauden tuloksen vuonna 2022 odotetaan olevan +1 588 €. Kuntayhtymän 
talous tullaan pitämään vakaalla pohjalla perussopimuksen edellyttämällä tavalla. Tuloksen 
saavuttamiseksi täytyy edelleen tehdä uudenlaista suunnittelua ja toteutusta eri toimin-
noissa, hallita menoja tarkasti, tehdä investointien harkinnanvaraista arviointia sekä miettiä 
ratkaisuja kiinteistöjen käyttöasteen nostamiseksi. 
 

3.5. Talousarvion määrärahojen yhteenveto 
 

 
 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO 2022

sitovuus x) Määräraha Tuloarvio

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tulosalueet, nettomääräraha=Tilikauden tulos

Opetus- ja koulutuspalvelut N 17 078 820

Elinvoimapalvelut N 885 167

Yhteiset palvelut N -17 962 399

TULOSLASKELMAOSA

Rahoitustulot- ja menot N 4 000

INVESTOINTIOSA

Pysyvät vastaavat sijoitukset B 1 200 000

Rakentaminen ja saneeraus N 3 525 000

Kalusto N 3 395 000

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutos N 0

Lainakannanmuutos N 0

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

 
 
 
  

Talousarviomittarit 2022
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Innostava oiskelupaikka
Opiskelijavuodet (lkm) 1 534     2 053     1 621      1 253   175     214      6 850      6 850     
     Perustutkinnot 1 477     1 865     1 411      1 118   62        5 933      
     Ammattitutkinnot 41          146        69           134      30        420         
     Erikoisammattitutkinnot 16          42          140         -       122      321         
     VALMA-koulutus 175     175         
     Työvoimakoulutus (tutkintoon johtava) 8            64          76           0 148         
Suoritetut tutkinnot (lkm) ok 419        704        623         564      90        2 400      2 400     
     Perustutkinnot 381        538        432         432      4          1 787      
     Ammattitutkinnot 21          130        64           132      13        360         
     Erikoisammattitutkinnot 17          36          127         -       73        253         
Suoritetut tutkinnon osat (lkm) 2 382     4 492     3 307      3 182   -       13 363    
Suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet (lkm) 96 870   138 186 108 410  85 514 21 020 450 000  450 000 
Aloittaneet opiskelijat 638        1 224     1 096      950      180     187      4 275      
     Perustutkinnot 573        955        812         690      47        3 077      
     Ammattitutkinnot 47          209        91           260      34        641         
     Erikoisammattitutkinnot 18          60          193         -       106      377         
VALMA-koulutus 80       80           
Aikuisten perusopetus 100     100         
Työllistyneet (%) 69 % 77 % 74 % 70 % 80 % 74 %
Jatko-opintoihin hakeutuminen (%) 10 % 9 % 9 % 10 % 5 % 9 %
Opiskelijapalaute (ka) 4,3         3,8         4,3          4,0       4,3       4,1          min. 4,3
Aloituskysely 4,3         3,8         4,3          4,0       4,3       4,1          min. 4,3
Päättökysely 4,3         3,8         4,3          4,0       4,3       4,1          min. 4,3
Opiskelijapalaute (%) 67 % 47 % 64 % 77 % 20 % 55 % min. 50 %
Aloituskysely 68 % 51 % 72 % 78 % 27 % 59 % min. 50 %
Päättökysely 65 % 43 % 55 % 75 % 13 % 50 % min. 50 %
Tutkinnon suorittamisaika pt (vuosi) 2,5         2,4         2,3          2,4       2,3       2,4          
Tutkinnon suorittamisaika at ja eat (vuosi) 1,3         1,1         1,1          1,5       1,0       1,2          
Negatiiviset keskeyttämiset pt (%) 1,3 % 1,6 % 1,1 % 2,6 % 2,5 % 1,8 %
Ketterä kumppani
Työelämäpalaute (ka) 4,0         3,8         4,0          4,0       4,0       4,0          
Työpaikkaohjaajapalaute 4,0         3,8         4,0          4,0       4,0       4,0          
Työpaikkapalaute 4,0         3,8         4,0          4,0       4,0       4,0          
Työelämäpalaute (%) 48 % 29 % 26 % 16 % 20 % 28 %
Työpaikkaohjaajapalaute 47 % 26 % 21 % 16 % 20 % 26 %
Työpaikkapalaute 49 % 32 % 31 % 15 % 20 % 29 %
Haluttu työpaikka
QWL-indeksi (%) 65 % 63 % 65 % 65 % 65 % 67 % 65 % 67 % 65 %
Henkilöstön työssäoloaika (%) 95 % 93 % 93 % 93 % 93 % 95 % 95 % 95 % 94 %
Muut opiskelijamäärät
Aikuisten perusopetus, kurssit (lkm) 2 450  2 450      2 650     
Kansanopisto, opiskelijaviikko (lkm) -         670      -     670         650        
Keuda Koulutuspalvelut Oy
Liikevaihto (€) 85 810   -         86 410    320 000  

80 %
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3.7 Keuda Koulutuspalvelut Oy 
 

Keuda Koulutuspalvelut Oy on kuntayhtymän 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö on toiminut 
vuodesta 2017.  Osa-aikaisena toimitusjohtajana toimii KM Anne Vuorinen. Osakeyhtiö vas-
taa ei-tutkintoon johtavista rekrykoulutuksista sekä yhteishankintakoulutuksista ja osallis-
tuu aktiivisesti ELY:n kilpailutuksiin. Avoimessa koulutustarjonnassa on henkilöasiak-
kaille eri alojen maksullisia lyhytkoulutuksia sekä pidempikestoisia, räätälöityjä ja myös osit-
tain sopimuspohjaisia yrityksille suunnattuja koulutuspalveluja. 
  
Osakeyhtiö toimii kuntayhtymän tiloissa ja hallinto-, koulutus- ja muut palvelut ostetaan pää-
sääntöisesti kuntayhtymältä. Osakeyhtiö maksaa ostamistaan palveluista siirtohinnoittelupe-
riaatteen mukaista korvausta. Tarvittaessa osakeyhtiö hyödyntää myös ulkopuolisten koulut-
tajien työpanosta.  
  
Vuodelle 2022 Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihdoksi on arvioitu 320 000 €, sillä edel-
lytyksellä, että ELY:n kilpailuttamille koulutuksille saadaan jatkoa. Vuodelle 2021 liikevaihto-
tavoite oli 269 000 €.   
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4. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet   

4.1 Talousarvion rakenne 

        
Käyttötalousosassa yhtymävaltuusto asettaa tulosalueille toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävän tai tehtävien 
hoitamiseen. Käyttötalousosan muodostavat tulosalueet, joita ovat Opetus- ja koulutuspal-
velut, Elinvoimapalvelut ja Yhteiset palvelut. 
 
Kuntayhtymän talousarvio on laadittu kustannuspaikoittain tilitasolla. Hyväksyessään talous-
arvion yhtymävaltuusto hyväksyy samalla sen myös käyttösuunnitelmaksi. Yhtymähallituk-
sen ja yhtymävaltuuston hyväksyttäviä talousarvioon perustuvia käyttösuunnitelmia ei laadita 
erikseen. Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa.  
 
Investointiosassa yhtymävaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hanke-
ryhmille. 
 
Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. 

 
4.2 Talousarvion sitovuus       
 

Käyttötalousosa 
Yhtymävaltuuston tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat (=tilikauden tulos) ovat sitovia 
ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Kustannuslaskennalliset erät eivät ole 
määrärahoja. 
 
Tuloslaskelmaosa 
Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitova taso on rahoitustulot ja -menot yhteensä eli 
rahoitusnetto. 
 
Suunnitelmapoistot on tehty valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Pois-
toeron muutokset, investointivarausten ja rahastojen muutokset eivät ole määrärahoja tai 
tuloarvioita, vaan ne ovat tilikauden tuloksen käsittelyeriä, joista valtuusto päättää tilinpää-
töksen käsittelyn yhteydessä. 
 
Rahoitusosa 
Rahoituslaskelmassa yhtymävaltuustoon nähden sitovana tasona on antolainauksen muutos 
ja lainakannan muutos. 
 
Investointiosa 
Yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle hyväksymät määrärahat ovat sitovia, ja niitä 
voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. 
 
Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitovat rivit ovat 
• pysyvät vastaavat sijoitukset 
• hankekohtainen rakentaminen 
• rakentaminen ja saneeraus yhteensä 
• kalusto yhteensä 
 
Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja vuonna 2022 on 500 000 €. Hankkeen euromää-
räisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden mää-
rärahaa. 
 
Pysyviin vastaaviin (investointeihin) kirjattavien hyödykehankintojen arvonlisäveroton euro-
raja on 10 000 € (alv 0 %). Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tehdään toimialojen ja toi-
mipisteiden käyttötalousmäärärahoista. 
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4.3 Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot 
 

Vuoteen 2022 kohdistuvat esitykset tilikauden tulostavoitteen muuttamisesta, lisämäärära-
hoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltä-
väksi viimeistään vuoden 2022 viimeisessä yhtymävaltuuston kokouksessa. Tulosalueiden 
on myös esitettävä, miten esitetty lisämääräraha tullaan kattamaan. Tällöin on huomioitava 
myös tulosmuutoksen mahdollinen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. 
 
Tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää yhtymävaltuusto. 
 
Tulosalueiden sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista päättää kunkin tulosalueen vastuu-
henkilö seuraavasti: Yhteisissä palveluissa kuntayhtymän johtaja, Opetus- ja koulutuspalve-
luissa rehtori sekä Elinvoimapalveluissa elinvoimapalvelujen johtaja. 
 
Rakentamisen ja saneerauksen määrärahasiirroista päättää kuntayhtymän johtaja ja Ope-
tus- ja koulutuspalveluiden kalustomäärärahojen sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista 
rehtori. 
 

4.4 Sitovat tavoitteet  
 

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

 painotetut opiskelijavuodet 
 suoritetut tutkinnot 
 suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet 
 opiskelijapalaute 

Nämä tavoitteet ovat myös voimassa olevan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän 
mukaisia. 
 

4.5 Talousarvio- ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2022       
             
Taloussuunnittelupäälliköllä on oikeus vuonna 2022 

• ottaa yhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikainen 
määrä saa enintään olla 6,0 milj. €. 

• ottaa pitkäaikaisia lainoja talousarvioon merkitty määrä 

4.6 Sijoitustoimintaa koskevat periaatteet 
  
Sijoitustoiminnassa noudatetaan yhtymävaltuuston 25.11.2020 (§ 10) hyväksymiä sijoitus-
toiminnan periaatteita. Päätavoitteena on hakea sijoitettaville varoille kohtuullisen riskitöntä 
tuottoa ja kasvattaa pääomaa maltillisesti pitkällä aikavälillä. Kuntayhtymän taloussuunnitte-
lupäälliköllä on oikeus yhtymävaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukai-
sesti sijoittaa kuntayhtymän kassaylijäämää sellaisiin kohteiseen, joissa riski pääoman tai 
sen koron menettämisestä on vähäinen kuitenkin hyväksyen kohtuullinen arvonvaihteluriski. 

 
Kysymykseen tulevia sijoitusinstrumentteja ovat joukkolainat, osake- ja rahamarkkinasijoi-
tukset sekä näihin sijoittavat rahastot sekä rajoitetusti vaihtoehtoiset sijoitukset. Yleisenä pe-
riaatteena sijoituskohteiden valinnassa on halutun tuottotason saavuttaminen kohtuullisen 
pienellä riskillä. Korkosijoituksista sallittuja instrumentteja ovat talletukset, rahamarkkinasi-
joitukset, joukkolainat, strukturoidut joukkolainat sekä edellä mainittuihin sijoittavat rahastot 
sekä ETF:t (pörssinoteerattu rahasto). Vaihtoehtoisissa sijoituksissa käytettäväksi 
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hyväksytään kiinteistösijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot sekä muualta kuin osake- ja 
joukkomarkkinoilta tuottoa tavoittelevat strukturoidut tuotteet. 
 

4.7 Talouden seuranta 
 
Talouskatsaukset laaditaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain. 
 

4.8 Tilivelvolliset 
 
Tilivelvolliset on määritelty kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeessa. Sen mukaisia tilivel-
vollisia ovat kuntayhtymän hallitus, kuntayhtymän johtaja, opetus- ja koulutuspalvelujen reh-
tori sekä elinvoimapalvelujen johtaja. 
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5.  Käyttötalousosa 
 

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

5.1 Talousarvion taustaoletukset  
 
5.1.1 Yleistä talousarviosta 
 

Kuntayhtymän eri tulosalueiden talousarviot on laadittu ammatillisen koulutuksen rahoitus-
järjestelmää noudattaen ja siten, että tulot kattavat toiminnasta aiheutuneet menot kokonai-
suutta tarkasteltaessa. Talousarvion tekemisessä aikaisempien vuosien opiskelijasuorit-
teista johdetut tulot kohdennettiin kustannuspaikoille uuden rahoituslain periaatteita noudat-
taen suhteellisuusperiaatteella ennakoiden vuoden 2022 tilannetta. Suhteellisuusperiaatteen 
käytöllä eliminoitiin tulojen ylibudjetointi. 

 

 
* Vuoteen 2017 saakka on huomioitu opetussuunnitelma- ja näyttötutkintoperusteinen sekä op-
pisopimusmuotoinen ammatillinen peruskoulutus. Opiskelijamäärä on muutettu vuodesta 2018 
alkaen laskennallisiksi painotetuiksi opiskelijavuosiksi perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkin-
noista. 

 
Perusrahoituksen osalta päätöksen opiskelijavuosimäärästä tekee OKM vuosittain. Vuodelle 
2020 Keuda sai 2,93 % valtakunnallisesta perusrahoituksen osuudesta opiskelijamäärän ol-
lessa kuitenkin vuosina 2018 ja 2019 3,2 %. Vuodelle 2021 Keudan suhteellinen osuus pe-
rusrahoituksen määrästä varsinaisessa suoritepäätöksessä oli 3,10 % suhteellisen painote-
tun opiskelijavuosimäärän ollessa 3,16 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmissa on vuo-
den 2021 ennakoitu opiskelijavuosimäärä Keudassa 14 % suurempi kuin suoritepäätöksessä 
opiskelijavuosia on myönnetty. Suotavaa olisi, että jo varsinaisessa suoritepäätöksessä 
Keudan osuus olisi kuluvaa vuotta suurempi ja vastaisi suhteellista osuutta opiskelijavuosis-
tamme eikä opiskelijavuosia jaettaisi vuoden jälkipuoliskolla, kuten aikaisempina vuosina on 
tapahtunut. Keudan suhteelliseksi osuudeksi perusrahoituksessa on ennakoitu 3,12 %. 
 
Keudan suhteellinen osuus opiskelijavuosissa v. 2020 oli 0,06 %-yksikköä suurempi kuin v. 
2019. Suoritusrahoitus muodostuu laskennallisesti. Vuoden 2022 rahoitus perustuu vuoden 
2020 tulokseen. Seuraavan sivun kuvasta ilmenee, että Keudan suoritteiden kertymä on kas-
vanut merkittävästi vuonna 2020, joka vaikuttaa vuoden 2022 rahoitukseen. Määrän enna-
koidaan olevan 0,13 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2019 (tulovaikutus n. 0,5 milj. €). 
Vaikuttavuusrahoitukseen vaikuttavista työllistyneistä ja jatko-opiskelijoista ei ole vielä tietoa. 
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Laki rahoituslain muuttamisesta astui voimaan 1.1.2018 ja sitä on jo muutettu kertaalleen 
siirtymäajallaan ja toinen muutos on käsittelyssä. Lakiesityksen mukaisesti rahoitusrakenne 
jäädytetään vuoden 2020 tasolle. Toiminnan uudistaminen ja sen toteuttaminen erilaisilla 
toteutustavoilla on edelleen keskiössä, jotta myös talous saadaan pysymään tasapainossa. 

 
5.1.2 Henkilöstömenot  
  

Palkantarkistukset  
Palkkakustannuksissa on varauduttu 1,5 % palkankorotuksiin vuoden 2021 tasoon verrat-
tuna. Palkankorotus pitää sisällään paikallisen järjestelyvaraerän. Lisäksi KVTES:n ja TS:n 
piiriin kuuluville työntekijöille on ennakoitu 0,7 % korotus TSA-järjestelmän lisäpalkkakustan-
nuksiin. Lomarahan prosenttiosuuden ennakoidaan säilyvän OVTES-henkilökunnalla enti-
sellään ollen 4,92 % (82 % x 6 %). Muilla vastaava osuus on 6 % vuotuisesta palkkasum-
masta. Ennakointi on haasteellista, koska virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 
28.2.2022.  
  
Henkilöstölisäykset  
Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät henkilöstö- ja nimikemuutokset on esitetty talousarvion 
kohdassa 5.5. olevassa henkilöstösuunnitelmassa (vakinaiset virat ja toimet vuonna 2022). 
Suunnitelman laadinnan perustana on ollut vakinaisen henkilöstön tehtävänimikkeet ja hen-
kilöstömäärä elokuussa 2021. Niihin on lisätty talousarviossa perustettavaksi ehdotetut virat 
ja toimet sekä nimikemuutokset.  
 
Talousarviossa on esitetty perustettavaksi Opetus- ja koulutuspalveluiden tulosalueelle neljä 
uutta opinto-ohjaajan virkaa ja 20 uutta tointa (16 ammattiohjaajaa, kaksi suunnittelijaa, puu-
tarhuri ja verkkopedagogiikan kehittäjä). Yhteisten palveluiden tulosalueelle esitetään perus-
tettavaksi kahdeksan uutta tointa ja lakkautettavaksi yksi. Lisäksi yhteisten palveluiden tu-
losalueelle on esitetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti kaksi nimikemuutosta. 
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Elinvoimapalveluihin on esitetty yhtä nimikemuutosta. Ennen kunkin viran tai toimen täyttöä 
tullaan vielä harkitsemaan sen tarpeellisuus. 
 
Talousarviovuoden aikana tilapäisesti tarvittavat lisäresurssit katetaan määräaikaisilla työn-
tekijöillä sekä ostopalveluilla. 
 
Työhyvinvoinnin tukeminen  
Keudan henkilökunnan virkistystoimikunnan (KeudaWire) organisoimaan liikunta- ja kulttuu-
ritoimintaan on varattu 53 500 €, jolla tuetaan henkilökunnan hyvinvointia. Toimintaan kuulu-
vat liikunta- ja virkistystapahtumat sekä henkilöstön osallistuminen SAKU ry:n (Suomen am-
matillisten oppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitto) kilpailu- ja liikuntatapahtumiin. Lisäksi hen-
kilöstöllä on käytössä ePassit (sähköinen liikunta- ja kulttuuriseteli), jonka kautta henkilökun-
nalla on käytössä 300 € liikunta- ja hyvinvointipalveluihin ja/tai kulttuuritapahtumiin.  

 
  

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja muut palkan sivukulut  
Talousarvioon on varattu määräraha seuraavasti: 
  
Sairausvakuutusmaksut  1,42 % 
Palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 16,85 % 
Eläkemenoperusteinen maksuosa 2,00 % 
Työttömyysvakuutusmaksu  1,90 % 
Tapaturmavakuutusmaksu 0,95 % 
Ryhmähenkivakuutusmaksu  0,07 % 
YHTEENSÄ  23,19 % 
  

  
5.1.3 Muut menot  

  
Palvelujen ostot ovat vähentyneet 0,5 milj. € (-7,1 %). Vähennystä selittää eniten ulkoisten 
oppisopimuskoulutusten hankinnan vähentyminen (-0,3 milj. €) ja siivouspalvelujen siirtämi-
nen Keudan omaksi toiminnaksi, jolloin niitä ei enää hankita ostopalveluna. Aineissa, tarvik-
keissa ja tavaroissa ennakoidaan ostojen vähentyvän 0,3 milj. € (-4,5 %) vuoden 2021 ta-
lousarvioon verrattuna. Muissa toimintamenoissa on lievä 0,1 milj. € kasvu (+4,6 %), jota 
selittää SAKUstars 2022 kulttuurikilpailujen järjestämiselle budjetoidut kulut. 

 
5.1.4 Suunnitelmavuodet 2023–2024 

  
Suunnitelmavuodet 2023–2024 on laskettu seuraavilla oletuksilla perustuen tulojen osalta 
lähinnä opetus- ja koulutuspalvelujen tiimien ennakoimiin opiskelijavuosi- ja suoritemääriin:   
  
Suunnitelmavuodet  2023 2024 
Valtionosuus 0,7 %  1,1 %  
Toimintamenot  0,7 %  1,1 %  
  
Vuosien 2023–2024 osalta jatketaan toiminnan muutosten läpivientiä ja viedään uusia tapoja 
käytäntöön. Toiminnan menojen oletetaan pysyvän suhteellisen samalla tasolla vuoden 
2022 talousarvioon verrattuna. Nämä toimenpiteet edesauttavat tulostavoitteiden saavutta-
misessa tulevinakin vuosina. Valtionsuuksiin ennakoidaan hieman ennakoitua maltillisem-
paa kasvua varsinkin vuodelle 2023, koska opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohden-
netut kertaluonteiset lisämäärärahat ennakoidaan jäävän pois. Kasvavan opiskelijavuosi-
määrän ja lisääntyvien suoritteiden (tutkinnot ja osaamispisteet) ennustetaan kasvattavan 
Keudan suhteellista osuutta ja kompensoivan tilannetta. 
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5.1.5 Tulospalkkiojärjestelmä 
  
Vuonna 2020 Keudassa otettiin käyttöön tulospalkkiojärjestelmää, joka huomioi uuden ra-
hoituksen muodostumisperiaatteet ja kannustaa henkilökuntaa niiden mukaiseen toimintaan 
uuden strategian hengessä. Vuodelle 2022 jatketaan rahoitusmittareihin pohjautuvan palk-
kiojärjestelmän kehittämistä. Vuoden 2022 tulospalkkiojärjestelmästä päätetään yhtymähal-
lituksen joulukuun kokouksessa. 
 

5.1.6 Ruokaraha 
  
Koulutussopimuspäiviltä opiskelijoille maksettava ruokaraha on 4 €/päivä/opiskelija. Ruoka-
rahan maksamisen edellytyksenä on, että opiskelijalle ei tarjota ruokaa työssäoppimispai-
kassa ja että opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ruokailla jossain kuntayhtymän opiskelijara-
vintolassa. Vuositasolla ruokarahaa maksetaan n. 230 000 €, mikä on huomioitu Opetus- ja 
koulutuspalveluiden budjetissa.  
 
Keudassa tarjotaan aamupuuroa opiskelijoille. Pohjatietona resurssoinnissa on ollut, että 
kussakin toimipisteessä olisi päivittäin 40 ruokailijaa. Budjettiin on varattu 88 000 €.  
  

5.1.7 Kilpailutoiminta  
  
Vuoden 2022 talousarviossa Keudan opiskelijoiden kilpailutoimintaan on budjetoitu 160 000 
€. Toiminta kohdentuu Taitaja-kilpailuihin, kansainväliseen kilpailutoimintaan ja SAKUstars-
kilpailuihin. Keudassa valmistaudutaan vuonna 2022 järjestämään SAKUstars-kilpailut, jo-
hon Keuda on saanut kohdennetusti strategiarahaa 300 000 €. 

  
5.1.8 Talousarvion rakenne   
  

Talousarviossa on kolme tulosaluetta; Opetus- ja koulutuspalvelut, Elinvoimapalvelut ja Yh-
teiset palvelut. Sisäistä laskentaa varten yhteisten palvelujen menot jaetaan eri kampuksille 
opiskelijavuosimäärien suhteessa pois lukien ne kustannukset, jotka voidaan yksiselitteisem-
min kohdentaa toimipisteelle ja sen kustannuspaikoille (siivous-, kiinteistö- ja ruokapalvelut). 
Samoin on menetelty kiinteistöistä aiheutuvien suunnitelmapoistojen kanssa. 
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5.2 Opetus- ja koulutuspalvelut 
 
Keudan Opetus- ja koulutuspalvelut järjestävät osaamisen kehittämisen palveluita yksilöille 
ja organisaatioille Keudan toiminta-alueella. Kokonaisuudesta vastaa rehtori. Kymme-
nen toimipistettä on jaettu kampuksiin, joita johtavat koulutusjohtajat. Oppimisympäristöjen 
kehittäminen ja kehittämistoiminnan koordinointi ovat rehtorin alaisuudessa.  
  
Opetus- ja koulutuspalvelut vastaavat ammatillisesta koulutuksesta, tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta ja kansanopistokoulutuksesta. Li-
säksi tarjotaan täydennyskoulutuspalveluita ja ELY:n kilpailuttamaa työvoimakoultusta yh-
teistyössä Keuda Koulutuspalvelut Oy:n kanssa. Tavoitteena on ammatillisessa koulutuk-
sessa 6635 opiskelijavuotta, aikuisten perusopetuksessa 2450 kurssia ja kansanopis-
tossa 670 opiskelijaviikkoa. Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen myötä opiskeluajat vaihtele-
vat. Todellinen vuotuinen opiskelijamäärä on yli 10 000 opiskelijaa, joista n. 30 % tulee yh-
teishaun kautta, 68 % jatkuvan haun kautta ja 2 % täydennyskoulutuspalveluiden ym. 
kautta. Opetusta ja ohjausta toteuttaa yhteensä yli 550 opetuksen ja ohjauksen ammatti-
laista. Kokonaishenkilöstömäärä on 667.  
  
Keudassa on järjestämislupa 83 eri tutkintoon sekä VALMA-koulutukseen (1.8.2022 al-
kaen TUVA). Järjestämislupa on saatu lisäksi uuteen vammaisalan ammattitutkintoon.  
  
Strategian mukaisesti opetus- ja koulutuspalveluita toteutetaan vastuullisesti ja kestävästi 
monipuolisissa ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Oppivelvollisuuden laajentumi-
sella taataan kaikille perusopetuksesta siirtyville opiskelupaikka ja mahdollisuus suorittaa toi-
sen asteen tutkinto. Jatkuvalla oppimisella vastataan alueen väestön ja työelämän tarpee-
seen kehittää ja uudistaa osaamista työuran eri vaiheissa. Yhteiskuntavastuullisesti mahdol-
listetaan muun muassa tukea tarvitsevien, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajataustais-
ten ja vankilassa olevien osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että opetusta ja ohjausta 
on tarjolla riittävästi, oikea-aikaisesti ja kokopäiväisesti sitä tarvitseville.   
  
Oppimisympäristöt ja kehittäminen  
Työelämän murroksessa on keskeistä oppimisympäristöjen jatkuva uudistaminen ja moni-
puoliset työelämäkumppanuudet. Hankeohjelmat Oikeus Osata ja Jatkuva oppiminen tuke-
vat kehittämistyötä. Oppivelvollisuuden laajentuminen on myös huomioitu kehittämistoimin-
nassa, joka perustuu aina Keudan strategiaan. Vuoden 2021 strategiarahoituksella systema-
tisoidaan palveluohjausta ja kehitetään ohjaus- ja tukipalveluiden kokonaisuutta, jolla liite-
tään opinto- ja uraohjaus sekä Keudaattori-toiminta osaksi henkilökohtaistamista. 
 
Osana digitaalista Keudaa ja saavutettavuutta rakennetaan virtuaalikampusta, joka mahdol-
listaa tutkintojen suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Pilotointi käynnistyy yhteisten 
tutkinnon osien sekä muutaman valitun tutkinnon osalta. Toteutuksessa hyödynnetään di-
gipajoissa testattuja teknologisia ratkaisuja. Lisäksi otetaan käyttöön digitaaliset osaamis-
passit kaikkiin perustutkintoihin.  
 
Keudan perinteiset kirjastot muutetaan avoimiksi oppimisympäristöiksi, joihin tuodaan uutta 
teknologiaa opiskelijoiden itsenäisen opiskelun tueksi. Opiskelijoille mahdollistetaan tiloja it-
senäiseen opiskeluun oppilaitoksen tiloissa. Keravan Keskikadun toimipisteen yhteyteen pe-
rustetaan opiskelijavoimin ylläpidettävä Keuda-shop, jossa myydään opiskelijoiden valmista-
mia tuotteita. Osana Keudan 60-vuotisjuhlia järjestetään valtakunnalliset SAKUstars-kilpai-
lut, joka on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville.  
 
Kehittämistyötä koordinoidaan Keuda-tasoisesti oppimisympäristöt ja kehittäminen -tiimistä. 
Kehittämisasiantuntijat, oppimisympäristö- ja kv-tiimit tukevat kampusten henkilöstöä ja pro-
sessien kehittämistä (mm. toteutussuunnitelmat, HOKS, työelämäyhteistyö, opinto-ohjaus, 
opiskeluhuolto, yrittäjyyskasvatus, digitaalisuus, kilpailutoiminta ja kansainvälisyys sekä vas-
tuullisuus ja kestävyys). Vastuullisuus ja kestävyys todentuu niin johtamisen, opetuksen kuin 
toimintakulttuurinkin osalta vuonna 2022 toteutuvissa auditoinneissa.     
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Kampukset  
Kampuksella 1 tarjotaan koulutusta kolmessa eri toimipisteessä. Tutkintokoulutuksia Mänt-
sälän Lukkarinpolulla ovat sähkö- ja automaatio-, rakennus-, auto- ja logistiikka-, ravintola- 
ja catering- sekä sosiaali- ja terveysalan tutkinnot. Mäntsälän Saaren kartanossa 
on luonto- ja ympäristö-, puutarha-, maatalous- ja metsä- sekä rakennusalan (maarakennus) 
tutkinnot. Nurmijärven Lopentiellä on sähkö- ja automaatio-, rakennus-, auto- ja logistiikka-, 
tieto- ja viestintätekniikka-, ravintola- ja catering-, sosiaali- ja terveys-, media-alan sekä liike-
toiminnan tutkinnot. Tavoitteena on v. 2022 toteuttaa 1534 painotettua opiskelijavuotta.    

  
Kampuksen 2 toimintaa on pääosin kahdessa toimipisteessä Kirkkotiellä Tuusulassa sekä 
Sarviniitynkadulla Keravalla. Keravalla tarjoamme koulutusta autoalan, laboratorioalan, pro-
sessiteollisuuden, tieto- ja viestintätekniikan, logistiikan, talotekniikan sekä puhtaus- ja kiin-
teistöpalveluiden tutkintoihin ja tutkinnon osiin. Tuusulassa tarjoamme koulutusta hius- ja 
kauneudenhoitoalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin ja tut-
kinnon osiin. Kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutusten tarjontaa 
on lisäksi Kerava Keskikadulla. Tavoitteena on v. 2022 toteuttaa 2053 painotettua opiskeli-
javuotta.    
 
Kampus 3 tarjoaa koulutusta kolmessa eri toimipisteessä Järvenpäässä: Sibeliuksen-
väylällä sekä Wärtsilänkatu 7:ssa ja 63:ssa. Sibeliuksenväylällä järjestetään johtamis-, esi-
miestyö- ja yrittäjyyskoulutuksia, elintarvikealan, ravintola- ja cateringalan sekä matkailualan 
koulutuksia. Wärtsilänkadulla järjestetään autoalan, kone- ja tuotantotekniikan, teknisen 
suunnittelun, taideteollisuus-, puuteollisuus-, pintakäsittely-, rakennus-, sähkö- sekä turvalli-
suusalan koulutuksia. Tavoitteena on v. 2022 toteuttaa 1621 painotettua opiskelijavuotta.  
 
Kampuksella 4 annetaan koulutusta neljässä eri toimipisteessä liiketoiminnan, media-alan, 
sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja kirjastopalvelualan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla. 
Lisäksi kampuksen Pekka Halosen toimipisteessä annetaan kansanopistokoulutusta kuva-
taiteessa. Pakka Halosen akatemiassa on myös luova opistovuosi oppivelvollisille. Tavoit-
teena on v. 2022 toteuttaa 1252 painotettua opiskelijavuotta sekä kansanopistossa 670 
opiskelijaviikkoa.  
 
Kampus 5 toimii kaikissa toimipisteissä ja tuottaa matriisissa opintotoimistopalvelut, joka si-
sältää Studenta-tuen ja hakeutumispalvelut saavutettavasti ja paikallisesti. Erityisen tuen 
koordinaattori, hankkeita koordinoiva opinto-ohjaaja ja opiskelijakunnan sekä tuutoritoimin-
nan koordinoiva opettaja ovat myös osa kampuksen toimintaa. Koulutuspalveluiden osalta 
Kampus 5 tarjoaa yhteisten tutkinnon osien opetuksen. Lisäksi se vastaa Valma-koulutuksen 
toteutuksesta kuudessa eri toimipisteessä, aikuisten perusopetuksen toteutuksesta kah-
dessa eri toimipisteessä sekä perusopetuksen lisäopetuksesta yhdessä toimipisteessä. Ta-
voitteena on v. 2022  Valma/TUVA:ssa 175 opiskelijatyövuotta ja aikuisten perusopetuk-
sessa 2450 kurssia.   

  
Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022 
 

Innostava opiskelupaikka  
Jatkuvan haun turvaaminen ja prosessien sujuvoittaminen on yhteishaun lisäksi ydintehtä-
vämme. Jatkuva haku on tehokkaan ja taloudellisen toiminnan nopeavaikutteinen pal-
velu.  Tarjoamme opiskelijalähtöistä ja tavoitteita vastaavaa opetusta ja ohjausta. Osaami-
sen kehittäminen tapahtuu HOKS:n mukaisesti opiskelijan lähtökohdista ja vahvuuksien 
kautta. Otamme käyttöön digitaalista osaamispassia, jonka avulla opiskelija voi helposti seu-
rata opintojensa etenemistä. Innostus syntyy onnistumisista. Henkilökuntamme on motivoi-
tunut ja tekee yhteistyötä yli tiimien ja toimipisteiden.   
 
Taitaja 9, Taitajat, EuroSkills, WorldSkills, SAKUstars, liikunnan kilpailut, e-kilpailut, yrittä-
jyys: mahdollistamme opiskelijoille kansainvälisiä jaksoja ja vierailuita myös virtuaali-
sesti. Osuuskunta- ja Nuori Yrittäjyys -toiminnoissa opiskelijat voivat hankkia osaamista yrit-
täjämäisissä oppimisympäristöissä kaikilla Keudan kampuksilla ja kaikilla toimialoilla. 
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Yrittäjämäinen opiskelu on luonteva osa ammatillisia opintoja ja yrittäjyys yksi työllistymisen 
vaihtoehdoista suunniteltaessa opiskelijan urapolkua.   
 
Vastaamme alueen työvoimatarpeisiin tarjoamalla yritysten ja kuntien kanssa yhdessä koh-
dennettuja toteutuksia erilaisiin työvaltaisiin koulutuspolkuihin. Useilla aloilla kärsitään jo nyt 
työvoimapulasta. Kohtaantoa parannetaan rakentamalla sekä nuorten että aikuisten opinto-
jen sisään hyviä polkuja työelämään. Painopistealueita ovat aloille yhteisesti maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkujen kehittäminen sekä toisaalta jo työssä olevien 
itsenäisemmin opiskelevien koulutustarjontaan sopivan verkko-opetustarjonnan kehittämi-
nen. Tarjoamme valtionosuudella toteutettavaa työvoimakoulutusta noin 130 opiskelijavuo-
den edestä.  Lisäksi opetus- ja koulutuspalvelut ovat mukana toteuttamassa Keuda koulu-
tuspalvelut Oy:n kautta toteutettavaa Ely:n kilpailuttamaa työvoimakoulutusta.  
 
Oppivelvollisuuden laajentuminen ja jatkuvan oppimisen turvaaminen laajentavat edelleen 
opiskelijajoukon heterogeenisuutta. HOKSin mukaisesti vastuuopettajan johdolla erityisen 
tuen opiskelijoille ja opiskeluvalmiuksien tukemista (opva) tarvitseville opiskelijoille mahdol-
listetaan opiskelu yksilöllisesti mm. Keudaattori-pajassa. Järjestämislupamme mukaisesti to-
teutamme myös vankilakoulutusta monilla aloilla.  Lisäksi järjestämme majoituksen sitä tar-
vitseville opiskelijoille (Sibeliuksenväylä ja Saaren kartano). Aikuisten perusopetus ja Valma-
koulutus ovat väyliä ammatilliseen koulutukseen.  
 
Suomen hallitus on muuttanut ammatillisesta koulutuksesta annettua asetusta siten, että jat-
kossa opiskelijoilla on oikeus saada vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta yhtä osaamis-
pistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin vaihdella riippuen opiskelijan oppimisvalmiuksista ja 
yksilöllisistä valinnoista. Uuden säännöksen tavoitteena on turvata opiskelijoille riit-
tävä määrä opetusta ja ohjausta.  Asetuksella ei kuitenkaan muuteta voimassa olevaa osaa-
misperusteisuutta. HOKS:n avulla varmistetaan jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa 
riittävä opetus ja ohjaus yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Asetus tulee voimaan 1.8.2022.  
Tämä huomioidaan tarjonnan suunnittelussa ja toteutussuunnitelmissa. Lisäksi opiskeluhuol-
lon siirtyminen hyvinvointialueille aiheuttaa opiskeluhuoltoon muutoksia, joihin varaudutaan.   
  
Haluttu työpaikka  
Opetus- ja koulutuspalveluissa työskentelee 667 eri alan ammattilaista. Työpaikan veto-
voima on kokonaisuudessaan hyvä, mutta määräaikaisiin ja tiettyjen alojen opettajan tehtä-
viin on haasteellista saada pätevää henkilöstöä. Kampuksen opetushenkilöstö liikkuu edel-
leen eri toimipisteiden välillä keskimääräistä enemmän, mutta toimii silti kollegiaalisesti ja 
yhteisöllisesti kehittäen. Osa henkilöstöstä kuuluu KVTESiin. TSA-järjestelmän käyttöönotto 
mahdollistaa erinomaisesta työsuorituksesta palkitsemisen, mikä lisää työpaikan halutta-
vuutta.    
 
Tiimit kehittävät edelleen toimintaansa kohti itseohjautuvaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. 
Yhteisölliseen toimintaan osallistuu laajasti kampuksen/toimipisteen henkilöstöä ja mukaan 
kutsutaan kumppaneita.  
 
Olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja osaamisen laajentamista tue-
taan. Pedatoreja jatketaan edelleen hyödyntäen niiden tueksi koottua Uniikki työkalupakki -
materiaalia. Pedatorien lisäksi pedagogiset esimiesfoorumit, Yhteinen pöytä -käytännöt 
sekä erilaiset valmennukset varmistavat henkilöstön osaamisen kehittämisen. Pedagogisen 
johtamisen tueksi on laadittu pedagoginen katselmus tukimateriaali. Tavoitteena on vahvis-
taa pedagogista esimiestyötä, varmistaa yhteisiä pedagogisia linjauksia, ajantasaistaa toi-
mintaprosesseja ja tukea toimialojen kehittämistyötä. Intran rakenne, kuvatut prosessit ja 
ajantasaiset toimintamallit edesauttavat yhteisen Keuda-tasoisen pedagogisen toiminnan 
laatua.  

 
Ketterä kumppani  
Keuda tuottaa niin sisäisille asiakkaille kuin ulkoisillekin yksilö- ja yritysasiakkaille palveluja, 
jotka mahdollistavat joustavan haun oppilaitokseen ja HOKSin mukaisen osaamisen 
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hankkimisen. Ohjaamme edelleen tuloksekkaan siirtymän koulutuksen tai tutkinnon suoritta-
misen jälkeen koulutus- ja työllistymispolulla eteenpäin. Toteutamme palvelujamme kump-
panuudessa yritysten, julkishallinnon, Te-palveluiden ja erilaisten järjestötoimijoiden kanssa. 
Osana verkostokumppanuutta toteutamme omistajakuntien kanssa kuntakokeilun tavoit-
teita. Rakennamme moniammatillista, alueellista osaamisen ja työllisyyden palveluiden ver-
kostoa sekä kehitämme uusia koulutus- ja valmennusmalleja.  

  
Työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa parannamme tiiviillä yhteistyöllä työnantajien kanssa 
erityisesti aloilla, joilla on työvoimapulaa (rakennusala, talotekniikka, logistiikka, puhtaus- 
ja kiinteistöpalveluala, sosiaali- ja terveysala). Suunnittelemme yritysten kanssa yhteis-
työssä koulutuksia, jotka toteutetaan opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyöllä työpaikalla. 
Suunnittelemme yritysten kanssa opiskelijoille tarjottavia osaamispolkuja tutkinnon osista, 
joilla vastataan yritysten osaamistarpeisiin ja varmistetaan opiskelijoiden työllistymismahdol-
lisuuksia. Järjestämme yhdessä yritysten kanssa opiskelijoillemme rekrytointitilaisuuksia, 
joissa yritykset voivat esitellä toimintaansa ja opiskelijat tutustua erilaisiin vaihtoehtoisiin työ-
paikkoihin.  

  
Nimetyt työelämäkehittäjäopettajat perehdyttävät asiakkuuspäälliköiden kanssa edelleen 
opettajia oppi- ja koulutussopimusten tekemiseen sekä opintojen henkilökohtaistamiseen 
työpaikoille. Tavoitteena on lisätä työelämässä oppimista ja toimia ketteränä kumppa-
nina. Valtakunnallisen työelämäpalautteen käyttöönotto tuo muutoksia arjen prosesseihin. 
Edellytyksenä on työelämässä oppimisen yhteistyön laatu, riittävä tuki opiskelijan työelä-
mässä oppimiseen, oikeat kirjaukset ja työpaikkaohjaajan perehdyttämisen kokonaisuus.   

  
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2023–2024  

 
Toimintaympäristön muutoksiin valmistaudutaan hyvällä ennakoinnilla. Hyödynnämme 
muun muassa seuraavia ennakointitietoja: koulutuspoliittinen selonteko, valtion talousar-
vio, ammattibarometri, OPH:n ennakointifoorumin (OEF) raportit, työelämätoimikuntien ti-
lannekuvat, tutkinnon perusteryhmät, neuvottelukunnat ja Uudenmaan liiton kehittämisohjel-
mat. Osallistumme aktiivisesti muun muassa OPH:n ennakointifoorumeille (OEF), työelä-
män kumppanuusverkostoihin, eri alojen neuvottelukuntiin, tutkinnon/koulutusten perustei-
den uudistamistyöhön ja ELY:n verkostoihin.  

 
Työelämän muutokset sekä teknologioissa ja ansaintalogiikoissa tapahtuvat muutokset vai-
kuttavat eri alojen osaamisen kehittämistarpeisiin. Huomionarvoista on, että kysynnän pai-
nopoiste siirtyy johto- ja asiantuntijatehtävissä tarvittaviin korkeakoulutettuihin osaajiin vuo-
teen 2035 mennessä. Ennakoidaan, että 56 % avautuvista työpaikoista tarvitaan korkeakou-
lututkinto. Tämä on tärkeää huomioida koulutuksessa, että opiskelijat saavat hyvät jatko-
opintovalmiudet. Ammattisivistys ja geneeriset taidot ovat tärkeitä myös niille, jotka eivät 
mene jatko-opintoihin. Työelämässä tarvitaan yhä enenevässä määrin geneerisestä osaa-
mista ja kykyä selviytyä muutoksista sekä erityisesti resilienssiä.   

  
Olemme laatineet strategian mukaisesti (tehokas ja taloudellinen, digitaalisesti vaikuttava, 
saavutettava ja paikallinen ja vastuullinen ja kestävä) opetus- ja koulutuspalveluiden road-
mapit (BSC-pohjaisesti) tulevien vuosien toiminnalle ja toiminnan kehittämiseen seuraaville 
vuosille. Opetus- ja koulutuspalvelujen roadmappeja päivitetään säännöllisesti ennakointi-
tietojen valossa ja samalla tehdään tarvittavia muutoksia toteutussuunnitelmiin huomioiden 
eri asiakasryhmät. Digitaalisuuteen liittyviä toimintalinjauksia löytyy Digitaalisesti vaikut-
tava Keuda –toimintasuunnitelmasta. Vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät linjaukset toi-
menpiteineen löytyvät Keuda-vilkusta Keudan nettisivuilta.  
 
Työelämän nopeatempoisuus ja koulutustarpeiden muutokset haastavat reagointikyky-
ämme. Tarpeet tulevat nopealla aikataululla ja niihin varaudutaan riittävällä väljyydellä työai-
kasuunnitelmissa. Valmistaudumme vastaamaan uudenlaisiin osaamistarpeisiin erilaisilla 
toteutusmuodoilla yhteistyössä työelämän ja erilaisten verkostojen kanssa. Tämä haastaa 
ajattelutavan muutokseen ja vaatii entistä laajempaa osaamista henkilökunnalta. Digitaalinen 



 35

vaikuttavuus sekä vastuullisuus ja kestävyys nousevat keskiöön palveluja ja toimintaympä-
ristöjä suunniteltaessa. Tämä huomioidaan henkilöstön osaamisen kehittämisessä.  
 
Opiskelijavuosimäärä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tavoitteena on pysyä mää-
rällisesti saavutetulla tasolla ja kohdentaa resurssia opiskelijoiden suoritusten ja työllistymi-
sen varmistamiseen. Lisärahoituksen päättyessä tasapainotetaan resurssitarpeita ja vaki-
naistetaan henkilöstöä suhteessa opiskelijamäärään ja erityistarpeisiin.  
 
Oppivelvollisuuden laajentuminen (sujuvat siirtymät oppilaitoksen sisällä) ja jatkuvan oppimi-
sen tarve (paljon muutakin kuin koko tutkinto) näkyvät heterogeenisissä hakijamäärissä ja 
alati monimuotoistuvassa koulutuksen toteutuksessa. Järjestelmien kehitystyön ja toiminnan 
yhteensovittamista tehostetaan, jotta kaikki raportoitava tieto pystytään tuottamaan sujuvasti 
ja kustannustehokkaasti.     
   
Keskeisenä tavoitteena vuosien 2023–2024 aikana on edelleen edistää opiskelijoiden yksi-
löllisiä opiskelupolkuja, HOKSin laadukasta toteutumista sekä työelämässä oppimisen ja 
osaamisen arvioinnin yhteistyötä työelämän kanssa. Laadukas HOKS sisältää opiskelijan 
yksilöllisen kohtaamisen ja ohjaamisen lisäksi oikeat ajantasaiset tiedot kansallisiin KOSKI 
ja eHOKS palveluihin. Nämä kaikki varmistavat Keudan rahoituksen.   
 
Vuodelle 2022 toimintatuotot kasvavat 6,7 milj. € (+11,8 %) ja toimintamenot 4,6 milj. € lähes 
vastaavalla suhteella (11,3 %). Toimintamenojen kasvua selittää henkilöstömenot, joka on 
4,8 milj. € (+14,1 %) suuremmat kuin vuoden 2021 talousarviossa. 
 

 
 
 
 

TP 2020 TA+MUUT. 
2021

TA 2022 TS 2023 TS 2024

56 989 071 57 034 552 63 767 337 64 125 000 64 725 000
55 496 945 53 740 789 62 594 742 62 925 000 63 525 000

116 873 119 878 70 837 100 000 100 000
1 271 538 3 165 168 1 009 723 1 100 000 1 100 000

103 715 8 717 92 035 0 0

-102 266 0 0 0 0

-37 169 846 -40 580 107 -45 174 126 -45 450 000 -45 960 000
-30 560 229 -33 741 918 -38 503 946 -38 800 000 -39 200 000
-24 993 021 -27 454 784 -31 255 741
-5 567 208 -6 287 134 -7 248 205
-4 525 423 -5 134 028 -5 891 705
-1 041 785 -1 153 106 -1 356 500
-2 911 967 -3 151 966 -2 903 333 -2 900 000 -2 950 000
-3 186 840 -3 112 580 -3 061 562 -3 100 000 -3 120 000

-40 514 -75 003 -23 690
-470 297 -498 640 -681 595 -650 000 -690 000

19 716 959 16 454 445 18 593 211 18 675 000 18 765 000

23 -100 1 400 0 0

19 716 981 16 454 345 18 594 611 18 675 000 18 765 000

-636 529 -705 150 -1 515 791 -1 300 000 -1 200 000

19 080 453 15 749 195 17 078 820 17 375 000 17 565 000

 15 558 669  17 217 943 Opetus- ja koulutuspalvelujen 

12 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

VALMISTEVARASTON MUUTOS

TOIMINTAMENOT
HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

Opetus- ja koulutuspalvelujen vyörytyserät 
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5.3 Elinvoimapalvelut 
 
Tulosalueella annettava koulutus ja päätehtävä   

Tulosalueen vastuutehtävät ovat Keuda-tasoisia: työelämätarpeiden ennakointi, yrittäjäjär-
jestö- ja kehittämisyhtiöyhteistyö sekä Keski-Uudenmaan YES-yrittäjyyskasvatustoimin-
nan koordinointi. Tulosalue vastaa myös kokonaisvaltaisesti Keudan laajennetusta oppiso-
pimuskoulutuksesta.  

 
Tulevaisuus- ja ennakointityöhön liittyy alueellisten kehitystarpeiden sekä työelämän tarvit-
semien osaamistarpeiden tunnistaminen monitoimijaisissa verkostoissa.  Tulosalueen vas-
tuulla on em. verkostojen koollekutsuminen. Tulosalue tuottaa monipuolisesti tietoa muun 
tiedolla johtamisen tueksi.   
 
Keski-Uudenmaan YES-toiminnalla edistetään Kuuma-alueella yrittäjyyskasvatustyötä 
osana kansallista YES - verkostotyötä.  Keski-Uudenmaan YES- aluepäällikkö tukee kunta-
kohtaisten sopimusten mukaisesti Keudan omistajakuntien yrittäjyyskasvatustyötä perus-
opetuksessa sekä 2. asteella.  Uusimpia sopimuskuntia ovat Vihti ja Kirkkonummi.  

 
Keudalla on OKM:n järjestämisluvassa määrätty laajennetun oppisopimuskoulutuksen jär-
jestämistehtävä. Luvan mukaisesti Keudassa voidaan hankkia oppisopimuskoulutuksena 
kaikkia tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä ammatillista osaamista syventävää tai 
täydentävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen. Tut-
kinnon osaamisen arviointi voidaan hankkia vain järjestämisluvan saaneelta ammatillisen 
koulutuksen järjestäjältä tai vastaavan luvan saaneelta muun koulutuksen järjestäjältä (esim. 
lukiokoulutuksen järjestäjä). Henkilö- ja yritysasiakkaita ohjataan löytämään kulloinkin paras 
palveluratkaisu Keudan palveluvalikoimasta ml. kumppanioppilaitosten kanssa toteutettavat 
laajennetun oppisopimuskoulutuksen toteutukset sekä Keuda Koulutuspalvelut Oy:n mak-
sullinen koulutustarjonta.   

 
Elinvoimapalvelujen henkilöstö tekee yhteistyötä kumppanioppilaitosten, opiskelijoiden, 
työnantajien, kuntien elinkeinotoimijoiden, kehittämisyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen sekä julki-
sen sektorin toimijoiden kanssa. Koronapandemia-aikana opitut ja käytetyt digitaaliset yh-
teistyön tavat vakiinnutetaan relevanteilta osin myös ns. normaalitoimintaan.   

  
Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022  
 

Innostava opiskelupaikka  
Niin henkilö- kuin yritysasiakkaidenkin tarpeisiin tulosalueella vastataan Keudan laajennetun 
oppisopimuskoulutuksen keinoin. Määrällisenä vuositavoitteena on 262 painottamattoman 
opiskelijatyövuoden taso ja 214 painotetun opiskelijatyövuoden taso.  Keudan järjestämislu-
pien ulkopuolisia tutkintoja ja tutkinnon osia ostetaan kumppanioppilaitoksilta. Keuda kilpai-
luttaa hankinnat hankintalainsäädännön mukaisesti ja tekee puitesopimuksia koulutuksen 
ostoon liittyen. Kysytyimpiä tutkintoja ovat mm. tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 
(EAT), palvelulogistiikan ammattitutkinto (AT), liiketoiminnan EAT henkilöstöhallinnon osaa-
misala, elintarvikealan tutkinnot sekä liiketoiminnan EAT-tutkinnot. Kustakin hankinnasta 
tehdään erillinen hankintasopimus, jolla varmistetaan valtion rahoituksen riittävyys. Asiak-
kaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita verkkopohjaisista toteutuksista sekä reaaliaikai-
sesta palvelun saannista. Keuda toimii laajennetussa oppisopimuksessa koulutuksen järjes-
täjän roolissa.   

 
Haluttu työpaikka  
Henkilöstön monipuolista osaamista ja vahvuuksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella ta-
valla. Tulosalueella toteutetaan säännölliset onnistumiskeskustelut sekä henkilökohtaiset ke-
hityskeskustelut, joissa tunnistetaan yksilö- ja tiimitason osaaminen ja laaditaan osaamisen 
kehittämisen suunnitelmat toimenpiteineen.  Osaamista kartutetaan osallistu-
malla Keudan sisäisiin koulutuksiin sekä hankkimalla henkilöstölle räätälöityä täsmäkoulu-
tusta ja/tai osallistumalla sovitusti pitkäkestoisempiin koulutuksiin.   
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Sisäisiä prosesseja ja työkäytänteitä kehitetään hyödyntäen asiakaspalautteita, asiakas-
kuunteluja sekä jatkuvaa oman toiminnan arviointia. Luodaan toimivia rakenteita ja yhdessä 
tekemistä muiden keudalaisten kanssa koordinoitujen, asiakaslähtöisten palvelujen, verkos-
tomaisen työskentelyn ja tuloksellisten toimintaprosessien toteuttamiseksi.  

  
Tulosalueella panostetaan avoimeen, vuorovaikutteiseen ja osallistavaan työkulttuuriin sys-
tematisoimalla kokouskäytännöt, järjestämällä erilaisia teemallisia kohtaamisen foorumeita 
niin sisäisesti kuin asiakkaiden ja verkostokumppaneiden kanssa. Luodaan em. toiminnalle 
yhteiset pelisäännöt. Järjestetään tulosalueen henkilöstön yhteisiä kehittämispäiviä me-hen-
gen vahvistamiseksi ja panostetaan työhyvinvointia edistävään toimintaan. Käsitellään hen-
kilöstökyselyjen tulokset, laaditaan kehittämistä vaativiin asioihin toimenpidesuunnitelmat ja 
seurataan em. toteutumista.   

  
Ketterä kumppani  
Ennakointityö konkretisoituu keskeisten sidosryhmien edustajien kanssa tehtävässä yhteis-
työssä. Toiminnan tavoitteena on alueen elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen 
sekä Keudan palvelutoiminnan tarvelähtöinen uudistaminen.  Tulosalue vastaa erilaisten 
verkostojen koolle kutsumisesta. Keskeiset verkostot liittyvät omistajakuntiin, yrittäjäjärjes-
töihin, kehittämisyhtiöihin sekä kumppanioppilaitoksiin. Ennakointityöllä tue-
taan Keudan vastuullisuus- ja kestävän kehityksen toimintaa.   
 
Tulosalueella koordinoidaan Keudan yhteiskuntavastuuraportin laatimisprosessia. Keudan 
ennakointityötä tehostetaan ja systematisoidaan määrittelemällä yhdessä kaikkien Keudan 
toimijoiden kanssa toiminnan tavoitteet, toimenpiteet, vastuuhenkilöt sekä seurannan mittarit 
suhteutettuna ennakointityön kokonaisuuteen.  
   
Tulosalueella koordinoidaan yrittäjäjärjestöyhteistyötä Suomen Yrittäjien, Uudenmaan Yrit-
täjien sekä omistajakuntien paikallisyhdistysten kanssa. Yhteistyössä ovat mukana kaikki 
Keudan keskeiset toimijat. Systeeminen asiakaskuuntelu, yhteiset tilaisuudet sekä uusien 
toimintamallien kehittäminen, samoin kuin viestinnällinen panostus tiivistävät yhteistyötä.     
 
Yrittäjyyskasvatustyöllä tuetaan Keudan sopimuskumppanikuntia edistämään alueellista 
sekä kuntatasoista yrittäjyyskasvatustyötä osana valtakunnallista YES-verkostoa. YES-työ 
pyritään yrittäjyyskasvatustyöryhmien kautta juurruttamaan jokaiseen kuntaan ja erityisfokus 
on pedagogisen toiminnan kehittämisessä. Tulevaisuustavoitteena on saada yrittäjyyskas-
vatus jokaisen kunnan strategiaan ja siten vakiinnuttamaan asemansa osana kunnan elin-
voimatyötä.  YES-työllä tuetaan eri oppilaitosasteilla tapahtuvaa yrittäjyyskasvatustyötä.  

  
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2023–2024 
 

Koronapandemiakriisin vaikutukset jatkunevat pidempään aiheuttaen tuhoja terveyden li-
säksi laajemmin yhteiskunnassa ja taloudessa. Tämä pakottaa muuttamaan totuttuja ajat-
telu-, käyttäytymis- ja toimintatapoja. Entistä tärkeämmiksi tekijöiksi muodostuu organisaa-
tioiden toimintakyvyn ylläpito, luottamus ja uudistumiskyky. Yllätyksellisten tilanteiden hal-
linta luo vaateita osaamiselle ja nopeille suunnan muutoksille.   

  
Digitaalisten palvelujen käyttö lisääntyy merkittävästi ja tunnistetaan uudenlaisia mahdolli-
suuksia hoitaa tehtäviä digitaalisesti. Uusia liiketoimintamalleja ja palveluja syntyy ja julkiset 
palvelut modernisoituvat. Yrittäjät ja yritykset kehittävät ja tarjoavat uusia digitaalisia palve-
luja. Tämän mahdollisuuden taustalla on jo aiemmin nähty talouden megatrendi, joka perus-
tuu datan ja keinoälyn käyttöön sekä teknologian sulautumiseen kaikkeen.  

  
Toimintaympäristön pitkän aikajänteen, toisaalta kriisiaikojen pakottamat muutokset vaikut-
tavat talouden rakenteisiin ja ansaintalogiikan uudelleenmäärittelyyn.  Eri toimialojen nope-
asti muuttuvat osaamisvaateet luovat koulutustoiminnalle jatkuvaa haastetta. 
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Palvelutuotteita tulee kehittää asiakkaiden tarvitsemalla tavalla, joten ennakointi- ja palvelu-
muotoilutyön merkitys korostuu.  

  
Koulutuspoliittisesti on keskeistä resursseja säästävien, asiakaslähtöisten palvelutoteutus-
ten luominen hyödyntäen koulutusmuodot ylittävää yhteistyötä. Jatkossa on saatava enem-
män aikaan niukkenevilla resursseilla.   
 
Verkostoissa toimiminen tulee korostumaan osaamisresurssien optimaalisen käytön näkö-
kulmasta. Koulutuksen järjestäjillä on jatkossa entistä vahvempi rooli alueellisessa ja paikal-
lisessa työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä, alueellisissa ekosysteemisissä verkostoissa 
ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.   
 
Vuoden 2022 talousarviossa Elinvoimapalvelujen vuosikate on yhteensä 0,8 milj. €, mikä on 
hieman vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa (0,96 milj. €). Toimintatuottojen määrä 
vähenee merkittävästi (-0,6 milj. €), koska laajennetun oppisopimuksen volyymi pienenee. 
Toimintamenot laskevat samalla summalla johtuen palkkamenojen vähenemisestä ja muille 
koulutuksen järjestäjille maksettavien koulutuskorvausten pienenemisestä. 
 
 

 
  

 

 

TP 2020 TA+MUUT. 
 2021

TA 2022 SUUNN. 
2023

SUUNN. 
2024

4 209 041 2 643 968 1 993 467 2 025 000 2 075 000
4 099 846 2 449 109 1 928 967 1 960 000 2 010 000

109 195 194 859 64 500 65 000 65 000

-2 676 492 -1 680 942 -1 108 300 -1 022 000 -1 002 000
-1 310 970 -548 654 -398 530 -400 000 -400 000
-1 071 830 -446 403 -323 507

-239 140 -102 251 -75 023
-193 897 -83 504 -60 982
-45 243 -18 747 -14 041

-1 354 599 -1 126 738 -707 420 -620 000 -600 000
-4 842 -2 750 -1 350 -2 000 -2 000
-6 081 -2 800 -1 000 0 0

1 532 549 963 026 885 167 1 003 000 1 073 000

-14 0 0 0 0

1 532 535 963 026 885 167 1 003 000 1 073 000

1 532 535 963 026 885 167 1 003 000 1 073 000

     617 408       744 456 Elinvoimapalvelujen vyörytyserät

ELINVOIMAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET

TOIMINTAMENOT
HENKILÖSTÖMENOT

PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

TILIKAUDEN TULOS

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE
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5.4 Yhteiset palvelut 
 
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 tarvit-
semia palveluja laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti.  Yhteisissä palveluissa tu-
emme oppimista ja tarjoamme asiantuntemusta.  Tuemme, autamme ja ohjaamme eri tulos-
alueita yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tuotamme asiakkaillemme asiakaslähtöi-
siä palveluita ja lisäksi tuemme demokraattista päätöksentekoa. Yhteiset palvelut sisäl-
tää hallinto-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto, ruoka-, kiinteistö-, viestintä- ja markkinointi-, 
kokous- ja tapahtuma- sekä myynti- ja asiakkuuksienhallintapalvelujen toiminnot ja me-
not. Vastaamme osaltamme Keudan strategian käytäntöön viemisestä ja laadunhallin-
nasta.   

 
Toiminnan painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022 

Toteutamme strategialähtöisen yhteisten palveluiden uudelleenorganisoitumisen. Uuden or-
ganisoitumisen lähtökohtana on lisätä sisäistä yhteistyötä ja resursseja asiakaspalvelussa, 
joka vapauttaa käyttöömme olemassa olevaa kehittämis- ja johtamisresurssia. Uudelleenor-
ganisoitumisen tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme oikein kohdennettua, systemaattisesti 
johdettua ja asiakaslupausten mukaista palvelua huomioiden myös sähköiset palvelut.  
 
Innostava opiskelupaikka 
Vastaamme osaltamme oppimisympäristöjen ylläpitämisestä ja kehittämisestä, jolla varmis-
tamme kokonaisuuden toimivuuden. Mahdollistamme osaltamme opiskelijoiden opintojen 
etenemistä tarjoamalla osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia yhteisten palvelujen työym-
päristöissä.  
  
Haluttu työpaikka  
Tarkastelemme, päivitämme ja kehitämme prosessejamme, jossa hyödynnämme digitali-
saatiota. Huolehdimme, että yhteisissä palveluissa saavutamme yhdessä asetetut, mitatta-
vissa olevat tavoitteet. Kehitämme ja toteutamme palveluidemme asiakastyytyväisyysmit-
tauksen.  
 
Toteutamme toimintaamme valmentavan johtamisen periaatteilla, jolloin henkilökuntaa kan-
nustetaan ottamaan vastuu omista tehtävistään sekä kehittämään toimintaa yhteistyössä 
kollegoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Päivitämme toimenkuvat.  
 
Ketterä kumppani  
Tarkastelemme käytössä olevia järjestelmiä huomioiden niiden yhteentoimivuuden ja tarkoi-
tuksenmukaisuuden. Hyödynnämme tässä tiedonhallintamallia, jossa lähtökohtana on ar-
jen toiminta ja palveluprosessit sekä niissä käytettävä ja tuotettava tieto.  
 
Suunnittelemme uuden taloushallinto- ja hr-järjestelmän kilpailutusta ja käyttöönottoa talous-
suunnittelukauden aikana. Tällä virtaviivaistetaan toimintoja sekä pystytään kohdentamaan 
työ tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Myös raportointia selkiytetään entisestään, 
jolloin ajantasaisen tiedon tuottaminen reaaliaikaisesti on nykyistä sujuvampaa ja luotetta-
vampaa.  

 
Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2023–2024 

Kuntayhtymän opiskelijavolyymin kasvaessa kasvaa myös yhteisten palvelujen palvelutarve. 
Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy henkilölisäyksiä tietohallinto-, henkilöstö-, siivous- ja au-
lapalveluihin. Strategisena linjauksena on edelleen, että palvelut hoidetaan pääsääntöisesti 
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ns. omana työnä. Siivouspalvelusopimusten päättyessä vuoden 2021 lopussa, siirretään lo-
putkin ulkoistettuna olleet siivouspalvelut omaksi toiminnaksi. 
   
Vuoden 2022 talousarviossa Yhteisten palvelujen nettomenot ovat yhteensä 13,2 milj. € mikä 
on 4,7 % eli 0,6 milj. € enemmän kuin vuoden 2021 muutosten jälkeisessä talousarviossa. 
Toimintatuottojen määrä vähenee (-0,3 milj. €), koska sopimus ulkopuoliselle toimijalle myy-
tävistä kouluruokailupalveluista päättyy toukokuussa 2022. Toimintakulujen kasvu johtuu 
suurelta osin henkilöstökulujen kasvusta. Vuoden 2022 aikana palkkojen ennakoidaan nou-
sevan 2,2 %.  
 

 
 
 
Yhteisten palvelujen kustannusten vyörytykset opetus- ja koulutuspalvelujen kampuksille ja 
elinvoimapalveluille on laskettu painottamattomien opiskelijavuosien suhteessa pois lukien 
kiinteistö-, ruoka-, ja siivouspalvelut, jotka voidaan kohdentaa kampuksien toimipisteille yk-
siselitteisemmin toteuman mukaisesti.  

 

 

  
 
  

 
 

TP 2020 TA+MUUT. 
2021

TA 2022 SUUNN. 2023 SUUNN. 2024

1 880 035 1 856 800 1 554 300 1 650 000 1 700 000
1 226 402 1 496 300 1 224 500 1 300 000 1 350 000

1 927 1 000 1 500 0 0
257 844 20 000 4 000 0 0
393 863 339 500 324 300 350 000 350 000

-13 466 472 -14 493 548 -14 816 090 -15 030 000 -15 240 000
-5 576 716 -6 551 163 -7 103 880 -7 200 000 -7 300 000
-4 561 143 -5 339 184 -5 776 829
-1 015 573 -1 211 979 -1 327 051

-824 969 -989 059 -1 078 698
-190 605 -222 920 -248 353

-3 429 612 -3 232 390 -3 365 270 -3 450 000 -3 500 000
-3 231 563 -3 665 345 -3 413 540 -3 450 000 -3 500 000

-24 890 -15 000 -14 000 0 0
-1 203 690 -1 029 650 -919 400 -930 000 -940 000

-11 586 436 -12 636 748 -13 261 790 -13 380 000 -13 540 000

1 282 -1 000 2 600 3 000 3 000
0 0 1 500 1 000 1 000

5 479 1 000 3 500 4 000 4 000
-4 196 -2 000 -2 400 -2 000 -2 000

-11 585 154 -12 637 748 -13 259 190 -13 377 000 -13 537 000

-4 449 918 -4 071 400 -4 703 209 -5 000 000 -5 100 000

-16 035 072 -16 709 148 -17 962 399 -18 377 000 -18 637 000

YHTEISET PALVELUT

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAMENOT
HENKILÖSTÖMENOT

PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEMENOT
MUUT HENKILÖSIVUMENOT

PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
MUUT RAHOITUSKULUT

TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Kampus 1 Kampus 2 Kampus 3 Kampus 4 Kampus  5 Elinvoimapalvelut Yhteensä
Painottamaton opiskelijavuosimäärä 1 224             1 951          1 502             1 264             110                262                  6 313           
Tilikauden tulos: kampukset ja elivoimap. 4 778 447       8 632 621    5 526 614       5 225 381       4 496 248-       885 167            20 551 982  
Opetus- ja koulutuspalvelujen yhteiset 523 501-         834 437-       642 401-         540 609-         47 047-           2 587 995-    
Opetus- ja koulutuspalvelujen tulos 4 254 946       7 798 184    4 884 213       4 684 772       4 543 295-       17 078 820  
Hallinto- ja johtamispalvelut 191 268-         304 872-       234 710-         197 519-         17 189-           40 941-              986 499-       
Henkilöstöpalvelut 101 446-         161 700-       124 487-         104 761-         9 117-             21 715-              523 225-       
Kiinteistöpalvelut 2 378 130-       1 481 076-    2 117 273-       1 344 780-       135 104-         321 793-            7 778 156-    
Kokous- ja tapahtumapalvelut 135 545-         216 052-       166 330-         139 974-         12 181-           29 014-              699 097-       
Myynti- ja asiakkuuksien hallinta 138 112-         220 143-       169 480-         142 625-         12 412-           29 563-              712 335-       
Ruokapalvelut 606 268-         446 817-       511 898-         362 409-         35 686-           84 999-              2 048 077-    
Siivouspalvelut 382 715-         251 582-       311 696-         190 847-         21 049-           50 135-              1 208 024-    
Taloushallintopalvelut 86 874-           138 472-       106 605-         89 713-           7 807-             18 595-              448 066-       
Tietohallintopalvelut 577 414-         920 371-       708 559-         596 284-         51 892-           123 597-            2 978 116-    
Viestintä- ja markkinointipalvelut 112 610-         179 494-       138 186-         116 290-         10 120-           24 104-              580 804-       
Yhteiset palvelut yhteensä 4 710 380-       4 320 581-    4 589 223-       3 285 201-       312 558-         744 456-            17 962 399-  

Netto 455 434-        3 477 603  294 990        1 399 571     4 855 853-     140 711          1 588          



 41

5.5 Henkilöstösuunnitelma 
 

Uusien virkojen/toimien perustaminen/lakkauttaminen sekä muut muutokset 2022 
 

Alla olevat muutokset on huomioitu seuraavien sivujen nimikeluettelossa.  
 

Opetus- ja koulutuspalvelut  
 

Uudet virat: 
- 4 opinto-ohjaajaa 

 
Uudet toimet: 
- 16 ammattiohjaajaa 
- 2 suunnittelijaa 
- 1 puutarhuri 
- 1 verkkopedagogiikan kehittäjä 

 
Yhteiset palvelut 

 
Uudet toimet: 
- 1 aulapalveluvastaava 
- 2 henkilöstöasiantuntijaa 
- 3 moniosaajaa (ruokapalvelu-siivouspalvelu) 
- 1 tietojärjestelmäasiantuntija 
- 1 keittiöesimies 

 
Lakkautettavat toimet: 
- 1 keittiövastaava 

 
 

Muut muutokset: 
Muutetaan henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikön nimike henkilöstöpäälliköksi. 
Muutetaan hankinta-asiantuntijan toimi viraksi. 
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vakinaiset virat ja toimet 2022 
 
 
Opetus- ja koulutuspalvelut (542) 
 
Hallinto (1) 
Rehtori  1 
  
Kampus 1 (124) 
Ammattimies   10 
Ammattiohjaaja 4 
Asuntolanhoitaja-ohjaaja 1 
Eläintenhoidon ohjaaja 1 
Floristi  1 
Karjanhoitaja  3 
Keittiömestari  1 
Koneasentaja  2 
Koulutusjohtaja 1 
Koulutussuunnittelija 1 
Opettaja   82 
Opinto-ohjaaja 5 
Puutarhuri  3 
Tilanhoitaja  1 
Toimialapäällikkö 3 
Päätoiminen tuntiopettaja 1  
Työmestari  1 
Työnjohtaja   2  
Yövalvoja        1 
   
Kampus 2 (123) 
Ammattimies  6  
Ammattiohjaaja 10 
Koulutusjohtaja 1 
Koulutussuunnittelija 1 
Logistiikkakoordinaattori 1 
Opettaja  94 
Opinto-ohjaaja 7 
Suunnittelija  1 
Toimialapäällikkö 2 
 
Kampus 3 (103)  
Ammattimies  10 
Ammattiohjaaja 6 
Koulutusjohtaja  1 
Koulutussuunnittelija 1 
Opettaja  77 
Opinto-ohjaaja 5 
Pesulanhoitaja 1 
Toimialapäällikkö 2 
 
Kampus 4 (78) 
Ammattiohjaaja 8 
Koulutusjohtaja  1 
Koulutussuunnittelija 1 
Opettaja  61 
Opinto-ohjaaja 4 
Toimialapäällikkö 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suunnittelu- ja ohjauspalvelut (98) 
Hakeutumiskoordinaattori 5  
Koulutusassistentti 23 
Koulutusjohtaja, vararehtori 1 
Koulutussuunnittelija 4 
Opettaja  57 
Opintohallintokoordinaattori 3 
Opinto-ohjaaja 4 
Palvelupäällikkö 1 
 
Oppimisympäristöpalvelut ja digikampus (15) 
Ammattiohjaaja  1 
Kestävän kehityksen koordinaattori 1 
Kirjastosihteeri 1 
KV-assistentti  1 
KV-suunnittelija 1 
Kehittämisasiantuntija 3 
Opettaja  1 
Palveluesimies 1 
Suunnittelija  1 
Toimialapäällikkö 1 
Verkko-opetuksen suunnittelija 1 
Verkkopedagogiikan kehittäjä 2 
 
Elinvoimapalvelut (5) 
 
Ennakointipäällikkö  1 
Johtaja, elinvoimapalvelut 1 
Palveluasiantuntija 1 
Palveluassistentti 1 
Yhteyspäällikkö 1 
 
Yhteiset palvelut (150) 
 
Hallinto- ja johtamispalvelut (4) 
Arviointijohtaja 1 
Asianhallintapäällikkö  1 
Hallinnon assistentti  1 
Kuntayhtymän johtaja  1 
 
Henkilöstöpalvelut (7) 
Henkilöstöasiantuntija 3 
Henkilöstösihteeri 2 
Henkilöstöpäällikkö 1 
Henkilöstösuunnittelija 1 
 
Kiinteistö- ja siivouspalvelut (43) 
Huoltomestari  1 
Kiinteistönhoitaja  6 
Kiinteistönhoitaja/oppilaitosisäntä 3 
Kiinteistöpäällikkö  1 
Laitoshuoltaja 24 
Monipalveluhenkilö 3 
Siivooja  2 
Siivouspäällikkö  1 
Tekninen kiinteistönhoitaja 2 
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Kokous- ja tapahtumapalvelut (11) 
Asiakaspalveluassistentti 1 
Aulapalveluvastaava 6 
AV-vastaava  1 
Kokousisäntä  1 
Palvelupäällikkö 1 
Tekninen tuottaja  1 
 
Myynti- ja asiakkuuksienhallintapalvelut (9) 
Asiakkuuspäällikkö 8 
Myynti- ja asiakkuuspäällikkö 1 
 
Ruokapalvelut (51) 
Kahvilanhoitaja  5 
Keittiöesimies  5 
Keittiövastaava 5 
Kokki  26 
Ravintolapäällikkö  7 
Ruokapalvelupäällikkö  1 
Salivastaava 2 
 
Taloushallintopalvelut (8) 
Hankinta-asiantuntija 1 
Kirjanpitäjä  2 
Laskentapäällikkö 1 
Talousassistentti 3 
Taloussuunnittelupäällikkö 1 
 
Tietohallinto- ja digipalvelut (13) 
Tekninen asiantuntija 1 
Tietohallintopäällikkö 1 
Tietojärjestelmäasiantuntija  9 
Tietojärjestelmäpäällikkö  1 
Tietojärjestelmäsuunnittelija  1 
 
Viestintä- ja markkinointipalvelut (4) 
Markkinointikoordinaattori 1 
Viestintä- ja markkinointipäällikkö  1 
Viestintäkoordinaattori 1 
Yhteisökoordinaattori 1 
 
Yhteensä 697 
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6. Tuloslaskelmaosa 
 
Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelujen järjestämisestä aiheu-
tuviin kustannuksiin. Käyttötalousosassa esitettyjen tulosalueiden menot lasketaan yh-
teen talousarvion tuloslaskelmaosan toimintamenoihin ja tulot toimintatuloihin. Samoin 
on yhdistetty tulosalueiden suunnitelmapoistot ao. tuloslaskelman riviin. 
 
Vuoden 2022 talousarviossa 
• Toimintakate on 6 216 588 € 
• Rahoituksen netto on + 4 000 € 
• Vuosikate 6 220 588 € 
• Suunnitelman mukaiset poistot 6 219 000 € 
• Tilikauden tulos +1 588 €. 
 
Rahoitustulojen ja menojen erotuksen arvioidaan olevan + 4 000 €. Se perustuu vah-
vaan oletukseen, että korkotaso pysyy edelleen matalana ainakin vuoden 2022. Vuo-
den 2022 rahoitusmenoiksi arvioidaan 2 500 € ja vuosina 2023–2024 noin 3 000 
€/vuosi. Merkittäviä korkotuloja tai muita rahoitustuottoja ei ole odotettavissa nykyisellä 
rahoitusrakenteella ja korkotasolla. Haasteena on pitää käteisten kassavarojen määrä 
alle 2 milj. €, jolla eliminoidaan negatiisen talletuskoron maksamisen ja toisaalta kui-
tenkin sillä tasolla, että päivittäiset raha-asiat pystytään hoitamaan. Tätä varten 
Keudassa on käytössä sijoituspohjainen kassanhallinta, joka viikoittain täsmäyttää kä-
teiskassavarat kirjattuun määrään vastinparina ollessa likvidit ja vähäriskiset sijoi-
tusinstrumentit. Mikäli korkotaso pysyy edelleen alhaisena, kuntayhtymän rahoitus-
tarve hoidetaan ns. kuntatodistusten avulla. Viimeksi kuntayhtymällä on ollut pitkäai-
kaista lainaa v. 2000. 
 
Kuntayhtymän investoinnit ovat viime vuosina kasvaneet. Vuonna 2022 nettoinvestoin-
tien osuus säilyy vuoden 2021 tasolla ja ovat 8,1 milj. €. Kuntayhtymän nykyinen pois-
tosuunnitelma vastaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusta lukuun ottamatta 
asuinrakennusten poistoaikoja, joissa noudatetaan yhtymähallituksen päätöksen ja pe-
rusteluiden mukaisesti 30 vuoden poistoaikaa. 
 
Alla olevassa kuvassa nähdään vuosikatteen, suunnitelman mukaisten poistojen sekä 
tilikauden tuloksen kehitys vuosina 2012–2024. Vuonna 2022 tilikauden tulos on 
+1 588 €, joka tarkoittaa, että vuosikate riittää kattamaan suunnitelman mukaiset pois-
tot. Tämä kuitenkin edellyttää edelleen uusien toimintamallien jalkauttamista ja proses-
sien tehostamista sekä huomion kiinnittämistä koko organisaatiossa talouden seuran-
taan, jotta arvioituun tulokseen on mahdollista päästä. Vuoden 2023–2024 taloussuun-
nitelma on laadittu sillä oletuksella, että tilanne tulee hieman haastavammaksi ja epä-
varmemmaksi kuin vuonna 2021 ja 2022. Suunnittelun lähtökohtana on, että perusso-
pimuksen mukaisesti Keudan toiminta ja talous tullaan toteuttamaan vallitsevaan ta-
lousraamiin. 
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TP 2020 TA+MUUT. 
2021

TA 2022 TS 2023 TS 2024

60 823 193 57 686 198 65 748 209 66 185 000 66 885 000
118 800 120 878 72 337 100 000 100 000

1 638 577 3 380 027 1 078 223 1 165 000 1 165 000
497 578 348 217 416 335 350 000 350 000

63 078 148 61 535 320 67 315 104 67 800 000 68 500 000

-102 266 0 0 0 0

-102 266 0 0 0 0

-37 447 915 -40 841 735 -46 006 356 -46 400 000 -46 900 000
-30 625 994 -33 240 371 -37 356 077

-6 821 921 -7 601 364 -8 650 279
-5 544 289 -6 206 592 -7 031 385
-1 277 633 -1 394 772 -1 618 894
-7 696 178 -7 511 094 -6 976 023 -6 970 000 -7 050 000
-6 423 245 -6 780 675 -6 476 452 -6 552 000 -6 622 000

-65 404 -90 003 -37 690 0 0
-1 680 068 -1 531 090 -1 601 995 -1 580 000 -1 630 000

-53 312 810 -56 754 597 -61 098 516 -61 502 000 -62 202 000

9 663 072 4 780 723 6 216 588 6 298 000 6 298 000

0 0 1 500 1 000 1 000
7 120 1 000 5 000 4 000 4 000

-5 830 -2 100 -2 500 -2 000 -2 000

1 290 -1 100 4 000 3 000 3 000

9 664 362 4 779 623 6 220 588 6 301 000 6 301 000

-5 086 447 -4 776 550 -6 219 000 -6 300 000 -6 300 000

-5 086 447 -4 776 550 -6 219 000 -6 300 000 -6 300 000

4 577 916 3 073 1 588 1 000 1 000

1 484 896 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000
2 000 000 0 0 0 0

8 062 812 1 453 073 1 451 588 1 451 000 1 451 000

KEUDA YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
MAKSUTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

VALMISTEVARASTON MUUTOS
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS

VALMISTEVARASTON MUUTOS

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
MUUT RAHOITUSKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

VARAUSTEN MUUTOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

POISTOERON MUUTOS
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Henkilöstökulut
46 006 356

Palvelujen ostot
6 976 023

Aineet, tarvikkeet 
ja tavarat
6 476 452

Muut kulut
1 642 185

Investoinnit, 
netto 8 120 000

KOKONAISMENOT 2022 (EUR)
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7.  Investointiosa 
 
Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuo-
sille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten 
ja aineettomien hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Investointiosassa 
valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryh-
mille. 
 
Investointiosan määrärahoista yhtymävaltuustoon nähden sitovia eriä ovat: pysyvät 
vastaavat sijoitukset, hankekohtainen rakentaminen, rakentaminen ja saneeraus yh-
teensä sekä kalusto yhteensä. Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja nostettiin 
vuonna 2019 talousarviossa 500 000 euroon, kun se aikaisemmin oli 300 000 €. 

 
7.1 Pysyvät vastaavat sijoitukset 
  

 Tuusulan kunta on tarjonnut Keudalle mahdollisuutta ostaa kunnan omistuksessa ole-
vat Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet, joka toisi Keudalle osake-enemmistön yh-
tiöstä. Tähän on varattu investointirahaa 1,2 milj. €, joka kattaisi kunnalta ostettavat 
osakkeet ja mahdollisen pienosakkaiden lunastuksen sekä kauppaan sisältyvät verot.  
 

7.2 Hankekohtainen rakentaminen (hankeraja 500 000 €) 
 
Vuodelle 2022 on budjetoitu yli 500 000 € ylittävästä hankerahasta 900 000 € osoit-
teessa Wärtsilänkatu 7 sijaitsevan ensimmäisen kerroksen toimisto-osan ja portaikon 
sekä käytävän saneeraukseen. Lisäksi hankekohtaiseen rakentamiseen piti tulla jak-
sotettuna vuodelle 2022 vielä 200 000 € Keuda-tasoisen kiinteistöautomaation uusimi-
sesta (yhteensä 600 000 €). Hanke pystytään kuitenkin toteuttamaan kokonaisuudes-
saan vuonna 2021. Kaikkiaan hankekohtaisen rakentamisen investointien osuus vuo-
delle 2021 oli yhteensä 1,5 milj. €, joka on 0,6 milj. € enemmän kuin vuonna 2022.  
 

7.3 Rakentaminen ja saneeraus 
 

Mikäli toteutetulla hankkeella parannetaan ko. kohteen tasoa, määräraha on varattu 
investointiosaan. Jos kysymyksessä on ns. vuosikorjaus tai jos korjauksen avulla 
kohde palautetaan ennalleen, määräraha on varattu käyttötalousosaan. 
 
Rakentamiseen ja saneeraukseen on investointiosassa yhteensä varattu 2,7 milj. €, 
joka on samaa tasoa kuin vuonna 2021 (2,8 milj. €). Tarkempi investointien kohdennus 
on esitetty seuraavalla sivulla. 
 

7.4 Irtain omaisuus, kalusto 
 

Kalustoinvestointeihin on varattu yhteensä 3,4 milj. €, joka on 0,5 milj. € vähemmän 
kuin vuonna 2021 (3,9 milj. €). Vuonna 2020 vastaava summa oli 2,4 milj. €. Eniten 
investoidaan tietohallintoon (1,6 milj. €), jossa suurimmat kohteet ovat tietokonehan-
kinnat oppivelvollisuusikäisille (1 milj. €) ja leasing-koneiden korvaaminen Keudan 
omilla koneilla (0,4 milj. €). Kampuksilla suurimmat investoinnin kohdistuvat kuljetus-
kaluston hankintaan ja uudistamiseen (0,6 milj. €).  Suunnitellut kalustohankinnat on 
esitetty liitteessä. Kalustehankinnoilla pidetään koulutuskuntayhtymän laitteet ja ope-
tuskalusto ajanmukaisina sekä kilpailukykyisinä. 
 

7.5 Käyttötalousosan kunnostushankkeet 
 
Käyttötalousosaan vuodelle 2022 sisältyvät suurimmat kunnostushankkeet ja niiden 
määrärahavaraus toimipisteittäin on lueteltu liitteessä. Yhteensä ko. hankkeiden mää-
rärahavaraus on 495 000 €. Vuonna 2021 vastaava määräraha oli 444 000 €.  
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INVESTOINTIOSA 2022 TP2020
TA 2021+ 
MUUTOS

TA2022 TS2023 TS2024

HANKEKOHTAINEN RAKENTAMINEN 1 300 000   900 000        -                   -             
Vanhan osan 1. krs toimisto-osan ja portaikon  
Wärtsilänkadun 1. kerroksen saneeraus 900 000        
RAKENTAMINEN JA SANEERAUS
Kiinteistöjen yhteiset 1 791 142   400 000      500 000        
Suunnittelemattomat korjaustarpeet 200 000        
Kierrätyspisteiden toteutus, 2. vaihe 300 000        

KAMPUS 1 1 600 215   1 110 000   850 000        880 000          2 400 000  
Lopentie 20 188 258      320 000      260 000        40 000            500 000     
Piha-alueen uudistusta 50 000          
B-talon luokkien saneeraus ja B126 lattian maalaus 120 000        
ICT-osaston saneerausta 50 000          
Sähköalan työsalin pintasaneeraus 40 000          
Kiinteistön lämmitysjärjestelmän uusinnan selvitys ja suunittelu  20 000            
Julkisivusaneerauksen suunnittelu 20 000            
Lämmitysjärjestelmän uusinnan toteutus 500 000     

Lukkarinpolku 2 30 114       35 000       180 000        100 000          
Sosiaalitilapäivtykset (1026-1043 alue) 150 000        
Autohallin pintasaneeraus ja valaistus 30 000          
Luokkahuoneiden 1067 ja 1068 saneeraus 40 000            
Julkisivusaneerausta (mm. elem saumat) 60 000            

Saaren kartano 1 381 843   755 000      410 000        740 000          1 900 000  
Veljesrannan vierasmaja, saunarakennus ja piha 250 000        
Päämajan pintasaneerausta 25 000          
Tiilitalon yläkerran muutokset 20 000          
Puutavaraladon kunnostus (Kallioisten lato) ja vilja-aitan sähköt 55 000          
Uusikartano-asuntolan ovien uusinta (ja lukitus) 40 000          
Uuden kasvihuoneen tarveselvitys 20 000          
Kasvihuoneiden katto- ja seinälevyjen uusintaa 30 000            
Hirvilinna-rakennuksen ulkovuorauksen uusinta 30 000            
Työpaja-rakennuksen (Valtra) kattokorjaus 500 000          
Pihatto-navetan sisätilojen saneeraus 100 000          
Uuden kasvihuoneen suunnittelu 80 000            
Uuden kasvihuoneen totetutus 1 800 000  
Useita asfaltointiehdotuksia 100 000     

KAMPUS 2 457 003      340 000      260 000        210 000          100 000     
Sarviniitynkatu 9 255 611      260 000      130 000        210 000          100 000     
Liikuntasalin nostoväliseinä ja valaistus 60 000          
Prosessihallin elintarviketilan rajaus 30 000          
vesijohtojen uusinnan suunittelu 10 000          
Operan sisäänkäynnin päivitys 15 000          
Lisäparkkipaikat logistiikan yhteyteen 15 000          
Varastoparven rakentaminen 60 000            
Työsalien valaistuksien uusintaa 50 000            
Vesijohtojen saneerausta 100 000          
Sisäpihan asfalttipinnoituksen korjaukset 50 000       
Savukaasujärjestelmän mahdollinen uusinta 50 000       

Kirkkotie 31 201 392      80 000       130 000        
Kauneusalan aputilojen uudistus+välitilan remontti+kaapistot 40 000          
Peltikaton maalaus ja kattoturvatuotteet 90 000          

KAMPUS 3 345 838      345 000      730 000        710 000          240 000     
Wärtsilänkatu 7 123 529      160 000      600 000        330 000          200 000     
Huopakaton uusinta koko keittiösiiven osalta 150 000        
IV-koneiden uusinta (3 kpl, puu, 2xkori) 50 000          
Pukuhuonemuutoksia (auto) 30 000          
Automaalauksen kammion esilämmitys 20 000          
Liikuntasalin täydellinen pintasaneeraus 300 000        
Ulkoalueiden suunnittelu ja toteutus 50 000          
Vanhojen luokkatilojen uudistamista 300 000          
Autoasentajien ja autokorin lattiapinnoitteen uusinta 30 000            
Julkisivusaneerausta 100 000     
Vanhan auditoriotilan saneeraus 100 000     

Wärtsilänkatu 63 20 000          300 000          
Käyttötarpeen kartoitus ja suunnittelu 20 000          
Mahdolliset muutostyöt 300 000          

Sibeliuksenväylä 55 222 309      185 000      110 000        80 000            40 000       
Ulkoalueiden uusia istutuksia 20 000          
Asuntolan solujen saneeraus, solu 5 40 000          
Peltolan käytävien valaistusta LED 30 000          
Paineilmaverkoston ja kompressorin uusinta 20 000          
Peltolan teknisen tilan saneeraus 50 000            
Paatelan ikkunoiden peruskorjaus 30 000            
Peltolan kylmiöiden korjaussuunnitelma 40 000       

KAMPUS 4 80 790       600 000      285 000        690 000          860 000     
Keskikatu 3 66 987       560 000      110 000        190 000          60 000       
Opetustilojen yleinen pintasaneeraus 60 000          
Valaisinpäivityksiä käytäviin 30 000          
Pääoven tuulikaapin muutostöiden suunnittelu 20 000          
Opetustilojen yleinen pintasaneeraus 60 000            
Pääoven tuulikaapin muutostöiden toteutus 80 000            
Pysäköintihallin valaistus- ja pintasaneeraus 50 000            
Opetustilojen yleinen pintasaneeraus 60 000       

Sipoon Enter 15 000          
Mahdolliset työhuonejärjestelyt 15 000          

Pekka Halosen Akatemia 13 803       40 000       160 000        500 000          800 000     
B-talo Pimiön/studion muutostyöt 40 000          
Paljeovien uusinta (A-rak: keittiö ja A101) 20 000          
A,C,D talo lukituksen uusinta 40 000          
A- ja D-talon peruskorjauksen suunnittelu 60 000          
D-talon peruskorjaus 500 000          
A-talon peruskorjaus 800 000     
RAKENTAMINEN JA SANEERAUS YHT. 4 274 988   2 795 000   2 625 000     2 490 000        3 600 000  
KALUSTO 2 325 308   3 905 000   3 395 000     1 312 000        1 395 000  
Opetus- ja koulutuspalvelut 1 323 591   2 175 000   1 600 000     517 000          600 000     
Yhteiset palvelut 1 001 717   1 730 000   1 795 000     795 000          795 000     
PYSYVÄT VASVAAVAT SIJOITUKSET -              1 200 000     -                   -             
Tuusulan Kansanopiston OY:n osakkeiden hankinta 1 200 000     
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 6 600 296   8 000 000   8 120 000     3 802 000        4 995 000  
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8.  Rahoitusosa 
 

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kuntayhtymän 
maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muo-
dossa. Rahoituslaskelman yläosassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien 
rahavirtaa. Siitä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointime-
nojen kattamiseen. Laskelman alaosassa esitetään rahoituksen rahavirta eli antolai-
nauksen, lainakannan muutokset ja oman pääoman muutokset. 
 
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto on -1 899 412 € eli tulorahoitus ei kata 
kokonaan suunniteltuja investointeja. Rahoitusvaje katetaan kuntayhtymän aikaisem-
milta vuosilta kertyneillä ylijäämillä. Arvion mukaan vuoden 2022 investointien toteut-
tamiseen ei tarvita lainaa. Suunnitteluvuosina 2023–24 investoinnit ovat maltillisemmat 
ja vuosikate kattaa investoinnit, joita on kohtuullistettava, että Keudan tulos pystytään 
pitämään tasapainossa. Oleellista on, että toimintaa pystytään muuttamaan ja sopeut-
tamaan muutoksien vaatimalla tavalla. Kuntayhtymän talouden pysyessä edelleen va-
kaalla pohjalla taloussuunnitelmassa esitetyt investoinnit pystytään toteuttamaan ja 
mahdolliset alijäämät pystytään kattamaan aikaisempien vuosien ylijäämillä. 

  
 

 
 
 

 
 

TP 2020 TA 2021
€

TA 2022
€

TS 2023
€

TS 2024
€

9 664 362 4 779 623 6 220 588 6 301 000 6 301 000
-70 510 0 0 0 0

9 593 853 4 779 623 6 220 588 6 301 000 6 301 000

-6 600 297 -8 500 000 -8 120 000 -3 802 000 -4 995 000

70 510 0 0 0 0
-6 529 787 -8 500 000 -8 120 000 -3 802 000 -4 995 000

3 064 065 -3 720 377 -1 899 412 2 499 000 1 306 000

Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset

3 0 0 0 0
106 627 0 0 0 0
417 026 0 0 0 0
949 078 0 0 0 0

1 472 735 0 0 0 0

4 536 801 -3 720 377 -1 899 412 2 499 000 1 306 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin

RAHOITUSLASKELMA TA 2022

Rahavarojen muutos

Rahoituksen kassavirta

Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta

Toiminnan kassavirta
Investointien rahavirta

Investointien menot

Toiminnan kassavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät



 51 

LIITTEET 
 
 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentakaavat 

 
Perusrahoitus 
Koulutuksen järjestäjän perusrahoitus vuodelle 2022 lasketaan seuraavasti: 
€ = Harkinnanvarainen rahoitus, € + (0,70 x (Laskennallinen rahoitus, € - strategiara-
hoitus, € - Harkinnanvarainen rahoitus, €) x Järjestäjän vuoden 2022 tavoitteellinen 
opiskelijavuosimäärä x (Järjestäjän vuoden 2020 toteutunut painotettu opiskelijavuosi-
määrä / Järjestäjän vuoden 2020 toteutunut painottamaton opiskelijavuosimäärä) 
/Kaikkien järjestäjien vuoden 2022 painotettu opiskelijavuosimäärä yhteensä. 
OKM päättää vuosittain erillispäätöksellä koulutuksen järjestäjän tavoitteellisen opis-
kelijavuosimäärän. 
 
Suoritusrahoitus 
Koulutuksen järjestäjän suoritusrahoituksen myöntämisen suoritemäärä vuodelle 2021 
saadaan seuraavasti: 
€ = 0,2 x laskennallinen rahoitus x ((suoritettujen tutkinnon osien osaamispistemäärä 
vuonna 2020 x kustannusryhmän kerroin x tutkintotyypin kerroin + suoritettujen tutkin-
non osien osaamispistemäärä vuonna 2020 x erityisen tuen järjestämisen kerroin x 
erityisen tuen opiskelijavuosimäärä + suoritettujen tutkintojen määrä vuonna 2020 x 
kustannusryhmien kerroin x tutkintotyypin kerroin x 18 tai 72 + suoritettujen tutkintojen 
määrä vuonna 2020 x kustannusryhmien kerroin x tutkintotyypin kerroin x erityisen tuen 
järjestämisen kerroin x erityisen tuen opiskelijavuosimäärä)/Kaikkien koulutuksenjär-
jestäjien vuoden 2020 suoritusrahoituksen suoritemäärä) 
 
Vaikuttavuusrahoitus 
Koulutuksen järjestäjän vaikuttavuusrahoituksen suoritemäärä vuodelle 2022 saadaan 
seuraavasti: 
€ = 0,1 * laskennallinen rahoitus x (alueellinen kerroin x 0,075 x (työllisten opiskelijoi-
den määrä 31.12.2019 vuoden 2018 aikana koko tutkinnon suorittaneista * 2 tai 4 + 
työllisten opiskelijoiden määrä 31.12.2019 vuoden 2018 aikana tutkinnon osien suorit-
taneista opintonsa päättäneistä x 1 tai 2 / kaikkien koulutuksen järjestäjien työllisten 
opiskelijoiden määrä 31.12.2019 vuoden 2018 tutkinnon osien suorittaneista opintonsa 
päättäneistä + 0,00625 x opiskelijapalautteen 1.7.2020 – 30.6.2021 aloituskyselyn las-
kennallinen pistemäärä / kaikkien järjestäjien opiskelijapalautteen 1.7.2020 – 
30.6.2021 aloituskyselyn laskennallinen pistemäärä + 0,01875 x opiskelijapalautteen 
1.7.2020 – 30.6.2021 päättökyselyn laskennallinen pistemäärä / kaikkien järjestäjien 
opiskelijapalautteen 1.7.2020 – 30.6.2021 päättökyselyn laskennallinen pistemäärä 
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Kiinteistön käyttötalousmenot 

 
 

 
  

KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT 
KÄYTTÖTALOUSMENOT 2022 TA 2022 TA 2022

Kampus 1 173 000 €   KAMPUS 3 130 000 €    
Lopentie 40 000 €       Wärtsilänkatu 7 55 000 €        

 Yleisremontit        15 000 € 
 Remontit, mm. pintakäsittelyn 
pesupaikan viemäröinti          20 000 € 

 Liiketoiminta-alan tilojen kunnostusta        15 000 €  Oppilastyöremontit          10 000 € 
 Ikkunoiden uusintaa        10 000 €  Pyörätelineitä            5 000 € 

 Pimennysverhot 3. krs            5 000 € 
 Lukkarinpolku        35 000 €  Ilmalämpöpumput          10 000 € 

 Yleisremontit (sis. lämminvesiputkien 
tarkistuksen)        15 000 €  Esteettömyyskartoitus            5 000 € 
 Hallien yläpölyt ja ikk.pesut          5 000 € 
 Oppilastyötarvikkeita mm. valaisimia          5 000 €  Wärtsilänkatu 63          20 000 € 

 Rakennushallin lattian maalaus        10 000 €  Yleisremontit          10 000 € 
 Mahdolliset oppilastyöremontit          10 000 € 

 Saaren kartano        98 000 € 
 Yleisremontit        20 000 €  Sibeliuksenväylä          55 000 € 
 Oppilastöiden tarvikkeet         10 000 €  Yleisremonttirahaa          15 000 € 
 Ulkoalueiden kunnossapito          6 000 €  Ulkoalueiden vuosittainen hoito          10 000 € 
 Tallirakennuksen räystäskourujen ja 6 
kpl ikkunoiden vaihto        15 000 €  Vuokra-asuntojen pintaremontit          10 000 € 

 Maa-ainesvaraston katos        15 000 € 
 Peltolan kirjaston 
muutostarvikkeet          20 000 € 

 Floristiikkatalon wc-tilojen ja hallin 
korjaus        20 000 € 
 Vedenottamon huollot (hiilet ja 
ohjauskeskus)        12 000 €  KAMPUS 4      110 000 € 

 Keskikatu          45 000 € 

 Kampus 2      82 000 €  Yleisremontit          15 000 € 

 Sarviniitynkatu        52 000 € 
 IV-koneiden ohjausmuutoksia ja 
jäähdytyskompressorin korjaus          20 000 € 

 Yleisremontit sis. opiskelijatyökohteet        20 000 €  Ikkunahelojen uusinta          10 000 € 
 Paloilmoitinkeskuksen uusinta          7 000 € 
 Savukaasupoistojärjestelmän huolto          5 000 €  Sipoo, Enter            5 000 € 
 Ilmalämpöpumppuja ja lattiakaivon 
lisäys pienkonekorjaamohalliin        15 000 €  Yleisremontit            5 000 € 

 Pesuhallin maalaus          5 000 € 
 Pekka Halosen Akatemia          60 000 € 

 Kirkkotie        30 000 €  Yleisremontit          10 000 € 

 Yleisremontit        10 000 €  A (keittiö), B ja D talo katokset          15 000 € 
 Huonokuntoisten katosten purku        10 000 €  Ulko-opasteiden uusinta          15 000 € 

 Pyörätelineet          5 000 € 
 Ulkokatoksen muutostyöt 
varastoksi          10 000 € 

 Laavulle pohjat          5 000 € 
 Saostuskaivot kuvataideluokkien 
altaisiin          10 000 € 

 Yhteensä      495 000 € 



 53 

Kalustoinvestoinnit 

 

 
   

2022 2023 2024 2022 2023 2024
Yhteiset palvelut 1 795 000    795 000    795 000    Kampus 2 212 000     -          -            
Kokous- ja 
tapahtumapalvelut 195 000       195 000    195 000    Sarviniitynkatu 212 000     
AV-laitteet 150 000       150 000    150 000    Analyysi-/tark.vaaka 25 000       
Kerava-salin tekniikka 45 000         45 000      45 000      Hiilidioksidilaitteisto 15 000       

Kuorma-auto 60 000       

Tietohallinto 1 600 000    600 000    600 000    Monit.kone: kiint.h. 30 000       
Langaton verkko 200 000       Pilarinostimia 30 000       
Opiskelijakoneet 1 000 000    500 000    500 000    Pukukaapit 32 000       
Leasinglaitteet+muut 400 000       100 000    100 000    Sähkömoottoripyörä 20 000       

Opetus- ja 
koulutuspalvelut 1 600 000    517 000    600 000    Kampus 3 364 000     35 000     100 000    
Kampus 1 902 000       417 000    435 000    Sibeliuksenväylä 82 000       

Lopentie 102 000       20 000      -            
Astianpesukone: 
Keravan Opéra 20 000       

IT-tukihenkilökoulutus-
välineet 20 000      

Kalusteet: Ravintola 
Opéran ruokasali 62 000       

Kiinteistöautomaation 
opetuslaitteistot 17 000         
Kalusteet 30 000          Wärtsilänkatu 282 000     35 000     100 000    
Sähköautotekniikan 
opetuslaitteistot 55 000         Kaapelianalysaattori 22 000       

Kalusteita 80 000       
Lukkarinpolku 239 000       50 000      -            Laitteet: koneenas. 35 000       35 000     
Kalusteet: sähkötyö 17 000         Korinoikaisupenkki 35 000       

Kuorma-auto 170 000       
Alapuolinen imu: 
maalauskammio 30 000       

Ohjauskulmien 
mittauslaite 40 000         

Pesupaikka: 
pintakäsittely 15 000       

Pukukaapit 12 000         Kuntosalin laitteet 40 000       
Sähköauto 50 000      Vaatekaappeja 25 000       

Laserleikkaus-/levy-
työkuskus 100 000    

Saaren kartano 561 000       347 000    435 000    

Hakkuukone 67 000      Kampus 4 122 000     65 000     65 000      
Hakkuukone 250 000    Keskikatu 65 000       65 000     65 000      
Kalusteet 30 000          Tietokoneet: labra 35 000       
Kalusteet: Veljesranta 35 000         Kalusteita 30 000       30 000     30 000      
Kiinteistötraktori 50 000         Kuntosalin kalusteet 35 000     35 000      
Kuorma-auto 215 000       
Kuormatraktori 200 000    Pekka Halosen akat. 57 000       -          -            
Kurottaja 50 000      Tietokoneita 16 000       
Maataloustraktori 100 000    Kalusteita 15 000       
Mönkijät 28 000         Järjestelmäkamerat 26 000       
Opetuskalusto 30 000         30 000      30 000      
Pienkuormain 50 000         
Pikkubussi 55 000      2022
Pyöräkuormaaja 80 000         2023
Ruukutuskone 18 000         2024
Umpikoriperävaunu 25 000         

3 395 000                  
1 312 000                  

Keudan kalustohankinnat yhteensä

Kalustohankinnat 2022-24 (€)

1 395 000                  
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Opiskelijamäärät kunnittain 

 
Vuodet 2014-2017*: opiskelijamäärä perustutkintokoulutuksen opiskeljoista 20.9. 
tilanteen mukaan 
Vuosilta 2018-2021**: opiskelijamäärä kaikista opiskelijoista 30.9. tilanteen mukaan 

 
 2014* 2015* 2016* 2107* 2018** 2019** 2020** 2021** 

Järvenpää 836 876 927 899 1115 1062 1015 1133 
Kerava 670 645 723 724 962 994 1025 1078 
Mäntsälä 411 426 460 453 542 557 554 626 
Nurmijärvi 472 492 519 515 676 665 639 709 
Pornainen 77 87 99 84 134 131 119 99 
Sipoo 171 166 183 160 208 208 205 247 
Tuusula 636 636 673 672 841 812 825 888 
Muut 
kunnat 

1414 1421 1574 1471 2363 2478 2732 3115 

Yhteensä 4687 4749 5158 4978 6741 6907 7114 7895 
 
 

Yhteishaun aloituspaikat vuosina 2020–2022 
 

 

 

 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

Toimipaikka 2020 2021 2022 
Järvenpää 443 468 461 
Kerava 389 390 367 
Mäntsälä 310 266 223 
Nurmijärvi 191 181 184 
Sipoo 65 65 71 
Tuusula 183 149 169 
Yhteensä 1581 1519 1475 

 Koulutusala 2020 2021 2022 

Humanistiset ja taidealat 107 123 117 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 175 170 165 

Luonnontieteet - -   

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 114 116 112 

Tekniikan alat 505 495 485 

Maa- ja metsätalousalat 140 120 76 

Terveys- ja hyvinvointialat 142 112 118 

Palvelualat 290 265 270 

Valmentava koulutus (TUVA) 108 118 132 

Yhteensä 1581 1519 1475 
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 Peruspääomaosuudet 
 

 
 
 
 

 

PERUSPÄÄOMAOSUUDET JÄSENKUNNITTAIN

Jäsenkunta € %-osuus
Järvenpää 2 140 225 24 %
Kerava 2 479 786 28 %
Mäntsälä 501 067 6 %
Nurmijärvi 530 476 6 %
Pornainen 113 439 1 %
Sipoo 399 101 4 %
Tuusula 2 801 524 31 %

8 965 618 €        


