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1. Talousarvion yleisperustelut  

1.1 Keudan kestävä ja vaikuttava suunta  

Keuda lähtee vuoteen 2023 kehittämisen otteella. Talous on vahva. Henkilöstön 

osaaminen ja sitoutuminen ovat korkealla tasolla. Keski-Uudenmaan asukas- ja yri-

tysmäärä kasvaa. Sillä on suora vaikutus palvelutarpeen kasvuun Keudassa.  

Voimaan astuu uusi organisaatiorakenne, joka mahdollistaa Keudan hallitun kasvun, 

huomioi toimintaympäristön muutokset ja poliittiset uudistukset. Keuda rakentuu nel-

jästä kampuksesta ja viidestä niitä tukevasta palvelualueesta. Erityisinä kehityskoh-

teina ovat vieraskielisten palvelut, jatkuvan oppimisen palvelut ja työllisyyttä edistävät 

toimet. Keudan yritys- ja työelämäyhteistyötä tavoitteellistetaan ja tunnistetaan strate-

giset kehittämisen alat mm. logistiikka-ala ja sosiaali- ja terveysala. Keuda Koulutus-

palvelut Oy:n lisätuella varmistamme, että Keuda on alueen merkittävin kouluttaja. 

Keudan toimintaympäristössä tapahtuu sekä ennustettavia että yllättäviä muutoksia. 

Oppivelvollisuusuudistus on onnistunut arjessa, mutta ikäluokassa kaikilla ei ole val-

miuksia tutkintokoulutukseen. Lisäksi koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi 

opiskelijoiden hyvinvointiin. Turvallisuuden tunnetta koetellaan sodan leviämisen pe-

lossa. Opettajat tarvitsevat rinnalleen sosiaali- ja terveyspalveluita, joita tuottaa opis-

kelijahuolto. Tulevana vuonna kehitämme yhteistyötä jäsenkuntiemme ja tulevien hy-

vinvointialueiden kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.   

Työvoimapalvelut siirtynevät vuonna 2025 kuntien järjestämisvastuulle. Keuda val-

mistautuu tuottamaan elinkeino-, työllisyys- ja osaamispalveluita yhdessä jäsenkun-

tiensa kanssa. Ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus 

näyttelevät TE-palveluissa suurta roolia.  

Keudan talous on tasapainossa. Tilannetta haastaa inflaatio, jota taltutetaan korkojen 

nostolla. Valtion velkaantuminen antaa viitteitä edessä oleviin leikkauksiin. Kevään 

eduskuntavaalit ja hallitusohjelma joutuvatkin työvoimapulan sekä työn ja tekijöiden 

kohtaanto-ongelman eteen. Monilla yrityksillä kasvun ja kehityksen este on osaaja-

pula. Koulutuspolitiikka keskusteluttaa ja huolestuttaa. Suomi on tippunut Pisa-tutki-

muksissa, mikä haastaa toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutettujen määrän nos-

tamista.  

Tärkeää on sujuvan työn edellytykset. Toimintaprosesseista keskeisiä uudistamisen 

kohtia ovat mm. täydet opiskelupäivät, sisäinen viestintä, turvallisuus ja henkilöstön 

osaaminen. Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmät uudistetaan helpottamaan tie-

dolla johtamista. Vuoden suurin kiinteistöinvestointi on Pekka Halosen akatemian sa-

neeraus, vastaamaan nykyajan koulutustarpeita. Vuoden 2023 lopulla käynnistetään 

strategiatyö ja siihen liittyvä koulutus- ja osaamispalveluiden tulevaisuussuunnittelu.  

Keuda panostaa edelleen vahvasti kestävään tulevaisuuteen ja digitaalisiin oppimis-

ratkaisuihin sekä teknologiaosaamiseen. Kevään merkittävä tapahtuma on Murros 

2023 (EduTECH Distripution Day – teknologinen murros ja mahdollisuudet oppilaitok-

sille ja yrityksille). Tapahtuma järjestetään yhdessä valtionyhtiö Oppiva Invest Oy:n, 

Opetushallituksen ja AMKE ry:n kanssa.  

 

Järvenpäässä 24.10.2022 

Riikka-Maria Yli-Suomu, kuntayhtymän johtaja 
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1.2 Toimintaympäristö 

1.2.1 Talouden näkymät 

Koronapandemian helpottuminen ei vakauttanut taloutta. Patoutunut kysynnän pur-

kautuminen yhdistettynä komponenttipulaan ja logistiikan haasteisiin, raaka-aineiden 

hintojen nousuun sekä tarjonnan niukkuuteen on aiheuttanut hintojen jyrkkää nousua. 

Lisäksi Venäjän ja Ukrainan sodan aiheuttamat pakotteet Venäjää vastaan aikaansai-

vat vastapakotteita nostaen energian hintaa jyrkästi, joka on vaikuttanut elin- ja tuo-

tantokustannuksiin. Näiden seurauksena globaalisti inflaatio on ollut yli 8 % ja Suo-

messakin syyskuun luku oli 8,1 %. Energian hintojen jyrkän nousun lisäksi ja osittain 

sen seurauksena myös mm. elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet Suomessa vuoden 

takaisesta keskimäärin n. 12 %. OP odottaa inflaation olevan vuonna 2022 6,8 %, 

vuonna 2023 3,9 % ja 2024 2,4 %. 

Inflaation hillintä on talouden tasapainotuksen keskiössä, jonka seurauksena Yhdys-

valtain keskuspankki aloitti ohjauskoron jyrkän noston jo alkuvuodesta ja muut kes-

kuspankit ovat korotuksissa tulleet perässä. Korkojen nostamisella pyritään hillitse-

mään kulutusta ja tätä kautta vakauttamaan tuotteiden hintatasoa. Kulutuksen laskun 

seurauksena raaka-ainehintojen odotetaan laskevan ja tuotannon määrän hiipuvan. 

Huolimatta yritysten kohtuullisen pulleista tilauskirjoista pelkona on, että edessä on 

maailmanlaajuinen taantuma, jossa Suomikin on mukana. BKT:n kasvun ennakoi-

daan olevan Suomessa vuonna 2023 nollatasolla (mm. Nordea ja OP) tai ainoastaan 

hyvin maltillisessa kasvussa (valtiovarainministeriö 0,4 %). Suomen pankki ja Etla en-

nustavat BKT:n olevan vuonna 2023 lievästi negatiivinen. Vuodelle 2024 Nordea en-

nustaa lievää 1 % taantumarajan ylittävää BKT:n kasvua (1,5 %) ja OP 0,7 % kasvua. 

Globaalisti koronapandemia vaikuttaa edelleen erityisesti Kiinan kautta, koska tuotan-

nossa ja logistiikassa on haasteita ja tuoreimpien uutisten mukaan myös uudet ko-

ronavariantit leviävät vauhdilla. Lisäksi Kiina keskittyy enemmän oman maansa talou-

den hoitoon kuin globaalin kysynnän tyydyttämiseen ja talouden kasvun ylläpitämi-

seen. Linjaukset tulivat selville, kun kommunistisen puolueen puoluekokous julkisti 

viisivuotistavoitteensa. Ekonomistit eivät olleet etukäteen kovin optimistisia tilantee-

seen ja markkinat reagoivat negatiivisesti päätöksiin. Taustavaikuttajana on myös Kii-

nan presidentin valtakauden jatko vuoden 2023 alkupuolella. 

Suomessa julkinen talous on edelleen vahvasti velkavetoista. Koronapandemian hoi-

taminen rasitti julkista taloutta ja nyttemmin sote-uudistuksen voimaantulo vuoden 

2023 alusta ja puolustusvoimien hankinnat lisäävät velanottoa. Kevään eduskunta-

vaalien tulos ratkaisee tulevan hallituspohjan ja hallitusneuvottelujen tuloksen. On 

selvää, että nykyinen velkavetoinen julkisen talouden hoitaminen ei voi jatkua entisel-

lään, jolla on epäilemättä heijastuksensa myös ammatillisen koulutuksen rahoituksen 

määrään. 

Keudan kannalta inflaation nousu aiheuttaa kustannuspaineita energia- ja materiaali-

hankintoihin ja elintarvikeostoihin. Inflaation hillitsemisestä johtuneella korkojen nou-

sulla ei ole vaikutusta velattoman Keuda talouteen. Todennäköinen taantuma voi vai-

kuttaa siihen, että nykyinen lähes täystyöllisyys voi vaihtua valitettaviin lomautuksiin, 

joista on jo ollut julkisuudessa ensimmäisiä uutisotsikoita. Toisaalta uutisissa on tullut 

esille, että osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni ja ainakin irtisanomisiin tur-

vauduttaisiin vain viimeisessä hädässä. Ennustelaitosten ennusteiden mukaan 
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työttömyysaste ei vielä vuonna 2023 juurikaan nouse vuoden 2022 tasosta. Toisaalta 

lomautukset ovat eduksi työikäisten opiskelijarekrytoinneille, koska henkilöillä on ai-

kaa päivittää osaamistaan.  

1.2.2 Väestö- ja opiskelijakehitys  

Keuda on väestönkehityksen kannalta ihanteellisella paikalla Suomessa. Pääkaupun-

kiseutu on vetänyt työllisiä, mutta korkeat elinkustannukset ovat ohjanneet kasvavaa 

väestöä ympäristökuntiin ja erityisesti Keski-Uudellemaalle. 

Tilastokeskuksen väestöennuste näyttää positiiviselta. Huolimatta syntyvyyden alene-

misesta työikäisen väestön määrä pysyy Keudan jäsenkunnissa nousujohtoisena 

vuoteen 2040 saakka. Työikäisen väestön kasvu nykytasosta tarkastelujakson lopulle 

(v. 2040) ennakoidaan olevan 7,4 %. Nousu on alkuvaiheessa keskimääräistä voi-

makkaampaa olleen n. 0,8 %/vuosi.  

 

 

Kuva 1. Työikäisen väestömäärän kehitys Keudan jäsenkunnissa. 

   

Kokonaisväestömäärä kasvaa, vaikka oppivelvollisuusikäisten määrä alkaa laskea jo 

2020-luvun jälkipuoliskolla. Jatkuvan oppimisen korostuminen ja työikäisen väestön 

osaamisesta huolehtiminen tarjoaa Keudalle kuitenkin kohtuulliset kasvunäkymät ja 

sitä kautta suhteellisen aseman turvaamisen ammatillisen koulutuksen kentällä. Kun-

tien ja julkisen talouden kannalta on haasteellista, että oppivelvollisuusikäisten ja elä-

köityvien henkilöiden määrät kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Kestävyysvaje konkreti-

soituu myös Keudan alueella. 

 

Kuva 2. 16- ja 62-vuotiaiden henkilöiden määrän kehitys Keudan jäsenkunnissa. 
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1.2.3 Toiminnan rahoitus 

Keudan pääasiallinen rahoituksen lähde on valtion ammatilliselle koulutukselle myön-

tämä rahoitus. Lisäksi Keuda saa rahoitusta aikuisten perusopetukseen, kansanopis-

tokoulutukseen ja kotoutumiskoulutukseen sekä erillisillä päätöksillä myönnettyihin 

hankkeisiin.  

Ammatillisen koulutuksen nykyinen rahoitusmalli on ollut käytössä vuodesta 2018 al-

kaen. Hallituksen esityksessä ammatillisen koulutuksen määräraha ilman arvonli-

sävero- ja opetusmetsäkompensaatiota vuodelle 2023 on 2 055 milj. € (v. 2022 2 000 

milj. €). Kasvua selittää 3,7 % indeksikorotus. Kuntien rahoitusosuus on 1 064 milj. € 

(v. 2022 1026 milj. €), joka on 51,8 % (v. 2022 51,3 %) kokonaisrahoituksesta. Kun-

tien rahoitusosuus on huomioitu kuntien valtionosuudessa, josta on kohdennettu am-

matilliseen koulutukseen 192 €/asukas (v. 2021 n. 186 €/asukas). 

Laskennallinen rahoituksen osuus on 2 040 milj. € (v. 2022 1 984 milj. €), joka jakau-

tuu perusrahoitukseen (70 %), suoritusrahoitukseen (20 %) ja vaikuttavuusrahoituk-

seen (10 %). Perusrahoituksen määrään vaikuttaa opiskelijavuosimäärä, jonka Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain. Vuoden 2023 talousarvion pohjatietona 

on vuoden 2021 opiskelijavuositoteuma. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoitus jaetaan 

suhteellisesti toteuman perusteella. Suoritusrahoituksen määrään vaikuttaa suoritet-

tujen tutkintojen määrä ja suoritettujen tutkinnon osien osaamispistemäärä, joiden 

pohjatietona vuoden 2023 talousarviossa lasketaan kullekin koulutuksen järjestäjälle 

vuoden 2021 toteuman suhteellinen osuus. Vaikuttavuusrahoitukseen vaikuttaa opis-

kelijoiden työllistyminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen (7 %) sekä opiskelija- ja työ-

elämäpalaute (1,5 % kumpikin). Vuoden 2023 talousarviossa työllistyneiden ja jatko-

opiskelijoiden suhteelliset osuudet lasketaan vuonna 2019 valmistuneista ja heidän 

statukseensa vuoden 2020 lopussa. Opiskelija- ja työelämäpalautteiden suhteellinen 

osuus vuoden 2023 rahoitukseen on laskettu aikavälin 1.7.2021-30.6.2022 vastaus-

ten määrästä ja laadusta.    

Aikuisten perusopetuksessa rahoitus vuodelle 2023 määräytyy vuoden 2021 suorite-

tun kurssimäärän perusteella ja kansaopistokoulutukseen ja kotoutumiskoulutukseen 

opiskelijaviikkojen perusteella. Yhteensä valtionosuus kansanopistojen toimintaan on 

49,1 milj. €, josta valtionavustusta on 1,2 milj. €. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulu-

tuksen valtionosuus on 16,8 milj. €. Muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen 

(mm. aikuisten perusopetus) määräraha on 50,8 milj. €.  

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kautta on haettavissa 

rahoitusta erityisesti työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, heikkojen perustai-

tojen omaavien osaamisen vahvistamiseen sekä ikääntyneiden työllistymisen helpot-

tamiseen. Lisäksi hyvinvointialueuudistuksen edetessä kohdennetaan resurssia 

hoiva-avustajien kouluttamiseen, jolla vastataan hoitajamitoituksen muutoksesta ai-

heutuvaan työvoimapulaan. Valtion talousarvioesityksessä 2023 JOTPA:lle ehdote-

taan kohdennettavan 39,8 milj. € määräraha. Tästä summasta 12,35 milj. € on va-

rattu jatkuvan oppimisen uudistamiseen osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, 

jonka toimenpiteet liittyvät Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteeseen “osaa-

mistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus”.  

Lisäksi Keuda saa valtionavustusta ja muuta hankerahoitusta usealta eri taholta (mm. 

Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden pal-

velukeskus, EU-rakennerahastot). Valtionavustuksilla ja hanketoiminnalla tuetaan 

mm. seuraavien aihealueiden kehittämistä: HOKS-prosessi, koulutussopimus- ja op-

pisopimusprosessi, jatkuva oppiminen ja osaaminen, opiskelijoiden hyvinvointi ja 
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osallisuus, henkilöstön osaaminen ja tiedolla johtaminen. Keudan kansainvälisen liik-

kuvuuden hankkeet muodostavat myös merkittävän kokonaisuuden.  

 

1.1.4 Julkishallinnon rakenneuudistukset 

Julkishallinnossa on käynnissä historiansa suurimmat uudistukset. Vuonna 2023 toi-

mintansa aloittavat hyvinvointialueet. Uusia hyvinvointialueita rakentuu Keudan jä-

senkuntien alueelle kolme; Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan sekä Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueet. Opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut kootaan hyvinvoin-

tialueiden järjestämisvastuulle. Tavoitteena on, että hyvinvointialueiden keskeiset toi-

minnot ja palvelut toimivat asiakkaiden sekä henkilöstön kannalta häiriöttä uudistuk-

sen tullessa voimaan. Keuda varmistaa hyvinvointialueiden kanssa opiskelijahuollon 

palveluiden tuottamisen laadukkaasti. Lisäksi Keudalla on tärkeä rooli varmistaa hy-

vinvointialueiden uuden henkilöstön saatavuus sekä olemassa olevan henkilöstön 

osaaminen.  

Hyvinvointialueuudistuksella on merkittävät vaikutukset kuntien toimintaan ja rahoi-

tusjärjestelmään. Arvioitavaksi tuleekin, onko kuntien nykyiselle rahoitusjärjestelmän 

uudistamiselle tarvetta ja onko sillä vaikutusta Keudan koulutuksia koskeviin valtion-

osuusrahoitusjärjestelmiin.  

Työvoimapalvelut siirtynevät vuoden 2025 alusta lukien valtiolta kuntien järjestämis-

vastuulle. Samassa yhteydessä uudistetaan kotoutumislakia ja kotoutumispalvelut 

siirtyvät kuntien vastuulle. Uudistusten tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää 

työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuotta-

vuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Keuda valmistautuu toimimaan 

joko palveluiden järjestäjänä tai palveluiden tuottajana sen mukaan, mitä jäsenkunnat 

katsovat tarkoituksenmukaiseksi. Osaamispalvelut kuten kotoutumiskoulutukset, työ-

voimakoulutukset sekä kortti- ja passikoulutukset näyttelevät työvoimapalveluissa 

suurta roolia. Keuda valmistautuu jäsenkuntiensa sidosyksikkönä huolehtimaan tästä 

tehtävästä.  

Keudan jatkuvan oppimisen ja työikäisten opiskelumahdollisuuksien kannalta merkit-

tävä uudistus on myös sosiaaliturvauudistus. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä 

selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yh-

teensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Uudistusta valmistelee parlamentaa-

rinen komitea, jonka toimikausi päättyy 2027. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon ta-

voitteiden mukaisesti toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen ke-

hittäminen -hanketta. Hankkeen vaikutukset liittyvät Keudan osalta ammatillisen kou-

lutuksen rahoitusrakenteen mahdollisiin muutoksiin koskien oppivelvollisten rahoi-

tusta ja jatkuvan oppimisen rahoitusta. Alustavan tiedon mukaan hanke tulee keskit-

tymään tulevina vuosina laajemmin koulutuksen järjestäjärakenteen, toiminnan oh-

jauksen ja rahoituksen kehittämiseen. Lisäksi hanke keskittyy samanaikaisesti suori-

tettavien lukio- ja ammatillisen tutkintojen esteiden poistamiseen ja toimintaproses-

sien parantamiseen. Keuda uudistaa jäsenkuntiensa kanssa sopimukset ns. kaksois-

tutkintojen ja yhdistelmäopintojen suorittamisesta Keski-Uudenmaalla.  
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1.3 Strategia 

Keudan strategia vuosille 2020–2024 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa marraskuussa 

2019 ja se tuli voimaan 1.1.2020.  Sen keskeisinä elementteinä ovat visio, arvot ja 

toiminta-ajatus sekä kolme asiakaslupausta: olemme innostava opiskelupaikka, ha-

luttu työpaikka ja ketterä kumppani.  Strategiassa on määritetty myös tapa toimia eli 

käytännön tekemisessä olemme tehokkaita ja taloudellisia, toimimme vastuullisesti ja 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, olemme saavutettavia ja paikallisia 

sekä toimintamme on digitaalisesti vaikuttavaa. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijat, 

työelämä ja henkilöstö.  

 Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty Keudan strategia vuosille 2020–2024. Strategi-

asta on tehty myös esittelyvideo ja sähköinen esitys (Thinglink), jotka löytyvät 

Keudan nettisivuilta.  

Keudan strategiaa ja sen tavoitteita toteutetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämän strategiarahoituksen tuella.  

Syksyllä 2023 käynnistetään Keudan strategiatyö kaudelle 2025–2029.  

 

 

Kuva 3. Keudan strategia. 

 

Arvot 

Välitämme:  

Meillä on rohkeutta huolehtia ja kantaa vastuuta yhteisömme jäsenistä, asiakkais-

tamme ja yhteisistä asioista. Panostamme rakentavaan tiimityöhön sekä mahdolli-

suuksiin vaikuttaa omaan työhön ja omaan jaksamiseen. Löydämme jokaiselle mah-

dollisuuden kehittää itseään ja saavuttaa tavoitteensa. Yhteisössämme on yhteen-

kuuluvuutta ja hyvä ilmapiiri. 

 

Arvostamme:  

Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Teemme työtä yh-

dessä ja viestimme selkeästi. Annamme ja vastaanotamme palautetta sekä opimme 

siitä. Teemme työmme hyvin asiakkaittemme kanssa ja heidän hyväkseen. 

https://www.keuda.fi/keuda/tietoa-keudasta/keudan-strategia-visio-missio-ja-arvot/


 
 

  10 

 

Uudistumme:  

Tuomme esiin ja hyödynnämme kaikkien osaamista. Annamme kaikille mahdollisuuk-

sia kehittyä. Kokeilemme rohkeasti ja opimme siitä. Olemme vahvoja ja valmistau-

dumme tulevaisuuden mahdollisuuksiin. 

 

Asiakaslupaukset 

Innostava opiskelupaikka:  

Opetuksemme on opiskelijalähtöistä, tavoitteita vastaavaa ja toteutettu laadukkaasti 

(käytännönläheisesti, työelämälähtöisesti ja nykyaikaisesti). Osaamisen kehittäminen 

tapahtuu opiskelijan lähtökohdista ja vahvuuksien kautta. Innostus syntyy onnistumi-

sista. Henkilökuntamme on motivoitunut ja tekee yhteistyötä yli tiimien ja toimipistei-

den. Opetuksessa ja ohjauksessa käytämme monipuolisia pedagogisia menetelmiä 

erilasten oppijoiden kanssa. Opiskeluympäristömme ovat oppimiseen ja opettami-

seen innostava. Opiskelijakunta on aktiivisesti toiminnassa mukana. Toimipisteis-

sämme on hyvä ja turvallinen opiskeluilmapiiri. 

 

Ketterä kumppani:  

Suunnittelemme yhdessä tarjontamme ja palvelumme sekä tuomme ne selkeästi 

esille. Kuuntelemme asiakkaitamme ja vastaamme heidän tiedusteluihinsa ja tarpei-

siinsa mahdollisimman nopeasti. Teemme sujuvaa työtä yhdessä toistemme ja asiak-

kaidemme hyväksi. Muutamme toimintaamme tarpeen mukaan jatkuvasti. 

 

Haluttu työpaikka:  

Toiminnallamme on selkeä päämäärä ja se on hyvin organisoitu. Tiimityöskentely on 

aitoa ja panostamme hyvään johtamiseen. Työkulttuurimme on avoin ja keskusteleva. 

Työntekijämme voivat hyvin ja heidän työtään arvostetaan. Heidän ideoitaan ja näke-

myksiään asioista kuunnellaan. Työ on merkityksellistä ja siinä on mahdollisuus kehit-

tyä. Yhteisössämme on hyvä yhteishenki, aito välittäminen ja tekemisen meininki. 

 

Tapa toimia ja kehittyä 

Tehokas ja taloudellinen:  

Keskitymme ydintehtäväämme ja koulutamme osaavia työntekijöitä työelämän tarpei-

siin. Teemme aidosti työtä yhdessä yhteisten päämäärien eteen. Sovimme vastuualu-

eet, joita kukin hoitaa tavoitteellisesti. Valmistelemme asiat hyvin ja teemme selkeitä 

päätöksiä. Asetamme toiminnallemme tavoitteet ja varaamme siihen tarvittavat re-

surssit. Toimimme tavoitteellisesti ja taloudellisesti sovitun tuloksen saavuttamiseksi. 

 

Saavutettava ja paikallinen:  

Keudan koulutukset ja palvelut ovat jatkuvasti tarjolla ja niihin on helppo hakeutua. 

Tarjoamme myös ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Mahdollistamme palve-

lujen joustavan ja asiakaslähtöisen käytön. Olemme tavoitettavissa kaikille asiakkail-

lemme. Verkostoidumme ja teemme yhteistä kehittämistä tiimien kesken. Teemme 
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aktiivista yhteistyötä paikallisten yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Osallistumme paikallisiin tapahtumiin ja järjestämme niitä itse. Hyödynnämme niissä 

toimipisteidemme ja opiskelijoidemme erityisosaamista. 

 

Digitaalisesti vaikuttava:  

Olemme eturintamassa erilaisten teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä. 

Kokeilemme ja kehitämme ketterästi. Mahdollistamme laadukkaan opetuksen ja opis-

kelun 24/7-yhteiskunnassa. Osaamme valita oppimista parhaiten edistävät digityöka-

lut, käytämme niitä aktiivisesti ja pidämme ne kunnossa. Varmistamme henkilöstön 

digitaidot jatkuvalla koulutuksella ja tarvittavalla tuella. Jaamme toisillemme hyvät di-

gikäytänteet. Hyödynnämme toimintamme sujuvuutta edistäviä digitaalisia ratkaisuja 

ja valtakunnallisia palveluita. 

 

Vastuullinen ja kestävä:  

Osallistamme opiskelijat, henkilöstön ja sidosryhmät toimintaamme ja sen kehittämi-

seen. Pidämme huolta, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus toimia yhteisös-

sämme ja löytää oma paikkansa. Huolehdimme kaikista yhdessä. Kestävä kehitys on 

osa ammatillista osaamista. Kestävä toiminta toteutuu arjen tekojemme kautta. Huo-

mioimme ympäristönäkökulmat kaikissa hankinnoissamme ja toiminnassamme. 

Otamme huomioon kestävän kehityksen päätöksenteossa. 

1.4 Keudan organisaatio 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on seitsemän jäsenkunnan omistama koulu-

tusorganisaatio. Jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornai-

nen, Sipoo ja Tuusula. Kuntayhtymän luottamustoimielimiä ovat yhtymävaltuusto, yh-

tymähallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi kuntayhtymässä on opiskelijan oikeustur-

vatoimikunta (SORA-toimielin).  

Konsernin muodostavat Keudan koulutuskuntayhtymän ja tämän 100 %:sti omistama 

tytäryhtiö Keuda Koulutuspalvelut Oy, joka hoitaa kuntayhtymän koulutustehtävää en-

sisijaisesti kilpailluilla markkinoilla. Keuda koulutuspalvelut Oy:tä johtaa toimitusjoh-

taja. Lisäksi konserniin kuuluu Keudan enemmistöomisteinen Tuusulan kansanopis-

ton Oy, jonka toiminnot ajetaan alas vuoden 2023 aikana ja yhdistetään kuntayhty-

män toimintoihin. 

Keudan organisaatiorakenne uudistetaan 1.1.2023 lukien. Keudan operatiivinen toi-

minta muodostuu neljästä kampuksesta ja viidestä palvelualueesta.  
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Kuva 4. Keudan organisaatio 1.1.2023. 

 

Keudan kampukset vastaavat laadukkaan koulutustoiminnan toteuttamisesta eri oppi-

misympäristöissä. Ne koostuvat eri toimipisteistä ja niillä järjestetään eri alojen koulu-

tusta. Kampuksia johtavat koulutusjohtajat alla olevan kuvan mukaisesti.  

 

    

Kuva 5. Keudan kampuksien organisoituminen, vastuut ja lähiesihenkilöt. 

 

Keudan uusien palvelualueiden toiminnot luovat edellytyksiä ja tukevat koulutustoi-

mintaa. Palvelualueita johtavat kuntayhtymän johtaja, rehtori, vararehtori, kehitysjoh-

taja ja operatiivinen johtaja alla olevan kuvan mukaisesti.  
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Kuva 6. Keudan palvelualueiden organisoituminen, tehtävät ja esihenkilöt. 

 

1.5 Vastuullinen ja kestävä Keuda 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat merkittäviä painopisteitä Keudassa, mikä näkyy 

sekä strategiatasolla että käytännöissä. Toimimme vastuullisesti niin opiskelijoita, 

henkilöstöä, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöäkin kohtaan. Koulutamme opis-

kelijoita ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi ja kestävän tulevaisuuden tekijöiksi. 

Kuntayhtymään on nimetty kestävän kehityksen ohjausryhmä ja kestävän kehityksen 

koordinaattori. Työ organisoituu myös jokaisessa toimipisteessä Vastuullisuuden ja 

turvallisuuden työryhmissä. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työn ajureina toi-

mivat Keudan strategiasta ja kestävän kehityksen itsearvioinneista johdetut painopis-

teet, jotka on peilattu kansainvälisiin YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoit-

teisiin. 

Keudan kestävän kehityksen työtä tukevat kaksi sertifiointijärjestelmää OKKA-säätiö 

ja EkoKompassi. OKKA-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän ke-

hityksen sertifikaatti on myönnetty Keudalle elokuussa 2022. OKKA-säätiö ohjaa op-

pilaitoksen opetuksen kehittämistä ja uudistamista vastaamaan tulevaisuuden kestä-

vän yhteiskunnan tarpeita. OKKA-säätiön sertifiointityö on laajentunut Keudassa kaik-

kien toimipisteiden osalta, ja toimenpiteet ja mittarit sovittu. Henkilöstön kanssa teh-

dyt itsearvioinnit kestävästä kehityksestä nostivat esille keskeiset kehittämisehdotuk-

set, joista muotoutuivat strategiakauden tavoitteet:  

1. Kestävyystaitojen oppiminen 

2. Kumppanuuksien vahvistaminen 

3. Ympäristövastuullinen toiminta 

4. Hyvinvoiva yhteisö 

5. Muutosjohtaminen kohti kestävää tulevaisuutta 
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Kestävyystaitoja, kumppanuuksia ja muutosjohtamista vahvistetaan vuosina 2022–

2023 Vastuullinen ja Kestävä ammatillinen koulutus VASKI-hankkeessa, joka tukee 

OKKA-indikaattoreiden jalkauttamista oppilaitoksessa. Vuonna 2023 hankkeessa val-

mistuu valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta yhdessä 60 

muun oppilaitoksen kanssa. Kestävän kehityksen vahvistaminen Keudan omissa 

kumppanuusverkostoissa etenee aktiivisesti yhteisten tilaisuuksien, koulutusten ja 

kokeilujen kautta. Muutosjohtamista edustaa organisaation uudistukset ja esimiesten 

valmennukset. 

Kestävyystaitojen oppimista tuetaan digitaalisin oppimisympäristöratkaisuin sekä hyö-

dyntämällä yhä enemmän kestävää kehitystä tukevaa teknologiaa. Opiskelijoita ja 

opettajia koulutetaan kestävyystaidoista, kuten hiilijalanjäljen laskennasta ja resurssi-

tehokkuudesta vuonna 2023. Vuonna 2022 käyttöönotettu Ammattilaisen kädenjälki -

ohjelma tukee vastuullisuussisältöjen opettamista puhtaus-, kiinteistö-, elintarvike- ja 

ravintola-aloilla. Vuoden 2023 tavoitteena on tämän osalta lisätä ohjelman käyttöä 

monipuolisesti erilaisille ryhmille ja hankkia opettajan tunnukset kaikille halukkaille 

kyseisten alojen opettajille.  

Ympäristövastuullisen toiminnan kehittäminen etenee EkoKompassi-ympäristöjärjes-

telmän avulla. Yhteisissä palveluissa toteutettu Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä 

on otettu käyttöön vuonna 2020 ja sertifikaatti myönnetty Keudalle 2021. Ympäristö-

vastuullisessa toiminnassa tavoitteina on kestävien hankintojen edistäminen, kestä-

vän kehityksen viestinnän vahvistaminen, jätehuollon uudistus ja luonnon monimuo-

toisuuden tukeminen. Keudan oppimisympäristöissä ympäristö huomioidaan muun 

muassa ruokapalvelujen ratkaisuissa, jota tukee oma ympäristöohjelma, luonnonva-

rapuolen luontoa kunnioittavissa viljely- ja kasvatusratkaisuissa sekä kiinteistöjen 

energiankäytössä. Keudalla on sähkösopimukset uusiutuvasta energiasta. Energiate-

hokkaita ratkaisuja lisätään tulevana vuonna. Myös kestävien hankintojen systemati-

sointia työstetään tulevana vuonna. 

Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä ympäristötyössä on elokuussa 2022 valmistunut 

hiilijalanjäljen laskenta, jonka pohjalta tehdään tulevina vuosina päästövähennyksiä. 

Päästövähennystavoite määritetään tulevana tilikautena.  

 

1.6 Laadunhallinta 

Keuda noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta ja 

ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa. Laatutyötä koordinoi kehitysjohtaja yh-

dessä ylimmän johdon kanssa. Laatu- ja kehittämistyötä johtavat kuntayhtymän johto-

ryhmät ja johtotiimit. 

Laadunhallinnan tarkoituksena on, että Keudan johtamistoiminnalla vaikutetaan laa-

dun syntymiseen tehokkaasti. Koko henkilöstö johtaa omaa työtään eli ottaa työssään 

ja toiminnassaan huomioon laadunhallinnan kaikki vaiheet. Tavoitteena on, että 

Keudassa kukin tietää tehtävänsä ja on oman työnsä sekä sen tulosten laatupääl-

likkö. Keudan asiakkaat, kumppanit ja sidosryhmät osallistuvat omalta osaltaan toi-

minnan kehittämiseen ja laadunhallintaan. Keudan mittaristo on laadittu asiakaslu-

pausten onnistumisen mittaamiseksi. Kampusten koulutustoiminnan sekä opiskelija-

asiakkaiden ja työelämäasiakkuuksien hoitamisen onnistuminen on kaikkien keuda-

laisten tehtävä. Tavoitteiden asettamista tehdään tästä näkökulmasta kokonaisvaltai-

sesti. Talouden tietovarastoraportointi mahdollistaa ajantasaisen talouden seurannan. 

Toiminnan ajantasaista raportointia opintohallintojärjestelmästä ja CRM-
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järjestelmästä kehitetään edelleen vastaamaan toiminnan ajantasaisen seurannan ja 

neljännesvuosiraportoinnin tarpeisiin (Keuda DW ja PowerBI). Lisäksi Keudan vuosit-

taiset itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit, opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteet 

sekä tiimien onnistumiskeskustelut ja henkilöstön kehityskeskustelut tuottavat kes-

keistä tietoa toiminnasta ja sen tuloksista. Keuda osallistuu myös kansallisiin arvioin-

teihin. Johto ja esihenkilöt käsittelevät kaikki arviointitiedot ja toiminnan tulokset suh-

teessa asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2023 kehitetään vahvasti tiedonhallintaa ja 

tiedolla johtamista.  

Keudan kampukset, palvelualueet, vastuualueet ja tiimit laativat käsitellyn seuranta-, 

arviointi- ja tulostiedon pohjalta toimenpidesuunnitelmat, jotka toteutetaan sovitussa 

aikataulussa. Kehittämistoimintaa tuetaan myös erilaisten kehittämishankkeiden 

avulla. 

 

Kuva 7. Keudan palaute- ja arviointikello. 

 

1.7 Sisäinen ohjaus ja riskienhallinta 

Keudan toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet, jotka määritellään kuntayhtymän 

strategiassa sekä vuosittain talousarviossa. Sisäisen ohjauksen tavoitteena on strate-

gian ja talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi sisäisellä ohjauksella varmiste-

taan, että organisaatio noudattaa lakia sekä sen itse luomia sääntöjä. Ohjauksella eh-

käistään väärinkäytöksiä ja erinäisiä toimintaan liittyviä riskejä sekä varmistetaan, 

että kuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta, luotettavaa ja lainmukaista.  

Sisäinen ohjaus on kaikkien keudalaisten vastuulla. Esihenkilöiden tehtävänä on var-

mistaa, että strategiset tavoitteet toteutuvat tiimitasolla ja käytännön työssä. Sisäinen 

ohjaus kuuluu jokaisen palvelualueen ja kampuksen vastuulle. Toimivan ohjauksen 
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kannalta keskeistä on, että asetettuja tavoitteita seurataan ja mahdolliset poikkeamat 

tuodaan organisaatioon tietoon. 

Keudan sisäisessä ohjauksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtymähallituksen 

päätöksellä §79/2016 hyväksyttyä sisäisen valvonnan ohjetta. Ohjeessa on määritelty 

tarkemmin muun muassa sisäisen valvonnan järjestämisvastuu, toiminnan tavoitteet 

sekä joitain sisäisen valvonnan erityismääräyksiä. Kuntayhtymän nykyisessä sisäisen 

valvonnan ohjeessa on tunnistettu seuraavia toimintaa uhkaavia riskejä: palvelutuo-

tantoon kohdistuvat riskit, tietojärjestelmäriskit, taloudelliset riskit, henkilöstöriskit, 

imagoriskit sekä ympäristö- ja vahinkoriskit.  

Viimeisin Keudan riskikartoitus on tehty syksyllä 2020. Riskikartoitus sisälsi työturval-

lisuusriskit sekä muut operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riski. Riskit dokumentoi-

tiin toiminnanohjausjärjestelmään (IMS). Sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan kehit-

tämisprosessin yhteydessä arvioidaan riskikartoituksen päivittämisen tarve. Kuntayh-

tymän toiminnan kasvaessa huomiota kiinnitetään turvallisuusriskien lisäksi entistä 

enemmän myös taloudellisiin, hallinnollisiin, toiminnallisiin ja strategisiin riskeihin 

sekä ennen kaikkea näitä toimintoja ohjaaviin prosesseihin. 

Keudan sisäinen valvonta ja riskien hallinta uudistetaan vuoden 2023 aikana ja siitä 

tullaan jatkossa käyttämään termiä sisäinen ohjaus, joka kuvaa paremmin toiminnan 

luonnetta. Sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan kehittämistyön tavoitteena on pro-

sessien tehostaminen ja riskienhallinnan vahva integrointi osaksi johtamista. 

Sisäisen ohjauksen näkökulmasta keskeinen kansallinen uudistus on ilmoittajansuo-

jelulaki. Lain tarkoituksena on, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai 

epäilee rikkomuksia erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, 

voi ilmoittaa asiasta luottamuksellisesti ilman pelkoa vastatoimista. Ilmoitus voi liittyä 

esimerkiksi tietosuojaan, talouden hoitoon tai julkisiin hankintoihin. Lainsäädännön 

velvoittama sisäinen ilmoituskanava on otettava käyttöön kolmen kuukauden kulu-

essa lain voimaantulosta. Lakiesitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja ole-

tettavaa on, että ilmoituskanavan käyttöönoton määräaika täyttyy vuoden 2023 ai-

kana. Ilmoituskanavan käyttöönoton yhteydessä huolehditaan siitä, että ilmoituskana-

vaan liittyvät Keudan sisäiset toimintamallit täyttävät lain edellytykset ja tietosuoja-

vaatimukset.  

Kuntayhtymän nykyisessä sisäisessä ohjauksessa on keskitytty turvallisuusriskeihin, 

jolloin kokonaisvaltaisempi riskienhallinta on jäänyt osittain huomioimatta. Kuntayhty-

mässä on aloittanut vuoden 2022 aikana uusi turvallisuuspäällikkö, joten turvallisuu-

teen liittyvät riskit ovat jatkossa entistäkin paremmin hallinnassa.  
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2. Tavoitteet 

 

2.1 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 

Strategian ja asiakaslupausten mukaisesti vuodelle 2023 on asetettu toiminnalliset 

tavoitteet, jotka luovat yhteisen suunnan koko Keudalle.  

 

Kuva 8. Keudan toiminnalliset tavoitteet. 

 

Tavoitteet toimenpiteineen ja mittareineen on avattu luvuissa 2.3.1.–2.3.6. Tavoittei-

den pohjalta Keudan kaikki tiimit suunnittelevat ja toteuttavat oman työnsä näkökul-

masta kehittämistoimet. Jokainen tiimi määrittelee onnistumiskeskusteluissa, mitä 

käytännön tekemistä tavoitteen toteutuminen tiimiltä edellyttää. Kehittämistoimenpi-

teiden toteutumista seurataan säännöllisesti, vähintään puolivuosittain käytävissä on-

nistumiskeskusteluissa. Keskeisenä ajatuksena on, että toiminnan kehittämisellä ja 

arjen teoilla saavutamme asiakaslupauksemme.  

2.1.1 Tarjoamme osuvia ohjaus- ja koulutuspalveluita eri oppimisympäristöissä 

Panostamme opiskelijoiden mahdollisuuksiin hankkia osaamista työelämässä ja 

teemme tätä hyvässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämäyhteistyö on osa jo-

kaisen keudalaisen ja erityisesti opetushenkilöstön työtä. Yrityspalvelut-tiimi koordinoi 

koko Keuda-konsernin yritys- ja työelämäyhteistyötä. Systemaattinen ja tiivis työelä-

mäkumppanuus mahdollistaa Keudan henkilöstön ja työelämäedustajien yhteissuun-

nittelun ja –toteutuksen opiskelijan osaamisen kehittymisen varmistamiseksi.   

Tarjoamme opiskelijoillemme monipuolisia ja toimivia digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Ne tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman tavan hankkia osaamista ja mahdollis-

tavat laajemman opiskelijamäärän. Lisäämme merkittävästi tutkintotavoitteista, ver-

kossa toteutettavaa koulutustarjontaa.  
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Lisäksi painopisteinä ovat yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan kehittäminen sekä 

ammatillisen huippuosaamisen tuominen keskiöön panostamalla kilpailutoimintaan. 

Kehitämme edelleen Keudan omia oppimisympäristöjä vastaamaan nykyaikaisia 

osaamisvaatimuksia parantamalla ICT-infrastruktuuria sekä suunnittelemalla työelä-

män kanssa mitä uusia laitteita ja välineitä hankitaan Keudan oppimisympäristöihin. 

Panostamme voimakkaasti oppimisympäristöjemme turvallisuuteen ja terveellisyy-

teen.  

Mittari 2020 2021 1–9/22 2023 

Koulutussopimusten määrä 3 788 3 975 3 693 4 100 

Oppisopimusten määrä 1 664 1 626 1 236 1 700  

Uudet digitoteutukset - - -   + 20 

Kilpailijamäärä (SAKUstars+Taitaja) 77+55 42+66 53+50 60+60 

Taulukko 1. Mittarit osuvien ohjaus- ja koulutuspalvelujen mittaamiselle. 

2.1.2 Vahvistamme yhteisöllistä oppimista ja huomioimme asiakkaiden erilaiset 

tarpeet 

Uudistamme Keudan koulutussuunnittelua ja monipuolistamme koulutustarjontaa.  

Koulutussuunnittelun uudistuksella varmistamme osaamisen hankkimisen mahdolli-

suudet kampuksilla ja toimipisteissä opiskelijan yksilöllisiä tavoitteita tukeviksi.  Kehi-

tämme myös edelleen väyläopintoja AMK-tasolle ja yhdistelmäopintoja lukioiden 

kanssa. Jatkamme yhteisöllisen oppimisen tukemista kehittämällä edelleen oppimi-

sen tukeen profiloituneen Keudaattori-toiminnan kaikissa Keudan toimipisteissä.  

Lisäämme koulutustarjontaa asiakastarpeiden mukaan tutkinnon osilla ja tutkinnon 

osaa pienemmillä kokonaisuuksilla. Huomioimme myös palvelun kielitietoisuuden ja 

erilaiset tutkintoa edeltävät koulutukset. 

Opiskelijoiden erilaiset tarpeet toteutuvat henkilökohtaisessa osaamisen kehittymisen 

suunnitelmassa (HOKS). Vuoden 2023 aikana varmistamme tiimien HOKS-osaa-

mista mm. lisäämällä resursseja. HOKS-opettajat, -suunnittelijat ja -assistentit tukevat 

tiimejä ja varmistavat dokumentoinnin oikea-aikaisuuden ja laadun sekä tietojen suju-

van siirtymisen kansallisiin järjestelmiin.  

Mittari 2020 2021 2022 2023 

HOKS tehty määräajassa - - - 100 % 

Opiskelijapalautteiden aloituskysely 4,27 4,32 4,32 4,35 

Opiskelijapalautteiden päättökysely 4,22 4,19 4,23 4,25 

Uusien tuotteiden määrä - - - + 20 

Taulukko 2. Mittarit yhteisöllisen oppimisen vahvistamisen ja asiakkaiden erilaisten tarpeiden 

huomioimisen mittaamiselle. 
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2.1.3 Yhtenäistämme johtamista 

Selkiytämme johtamisjärjestelmää ja tiimien vastuita. Määrittelemme toiminnan 

ydinprosesseille omistajuudet. Jatkamme esihenkilöiden tehtävänkuvien uudistamis-

työtä ja samalla uudistamme tarpeellisilta osin johtamista ohjaavat Keuda-tasoiset 

säännöt ja ohjeet. Yhdenmukaistamme kokouskäytänteet ja varmistamme tiedonku-

lun koko organisaatiossa. Otamme käyttöön valmentavan johtamisen mallin.  Enna-

koimme henkilöstön vaihtuvuuden osana osaaja-/seuraajasuunnittelua. Syksyllä 

käynnistämme Keudan strategiatyön seuraavalle strategiakaudelle 2025–2029.   

Mittari 2020 2021 2022 2023 

Esimiesten tehtävänkuvat tehty  - - - 100 % 

Ohjeet ja pelisäännöt tehty - - - 100 % 

Johtamisindeksi 70,3 71,0 12/2022 71,3 

Taulukko 3. Mittarit johtamisen yhtenäistämisen mittaamiselle. 

2.1.4 Kehitämme yhteisöllisyyttä ja tiimien osaamista 

Toimimme ennakoivasti ja suunnittelemme toimintaa yhteisesti. Yhteiset foorumit, ke-

hittämisryhmät ja asiantuntijaryhmät tukevat yhteisöllisyyttä. Onnistumiskeskuste-

luissa huomioimme tiimien tavoitteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Kehityskeskus-

teluissa kartoitamme jokaisen keudalaisen osaamistarpeet. Osaamisen kehittämisen 

ohjelman kautta varmistamme, että keudalaisten osaaminen vastaa tulevaisuuden 

osaamistarpeisiin. Tuemme työhön sitoutumista yhteisillä tapaamisilla ja ajatusten-

vaihdolla sekä mahdollistamalla henkilöstön osallistumisen kehittämishankkeisiin. Ke-

hittämisteemat pohjautuvat strategiaan ja edesauttavat kehittämään toimintaa enna-

koivasti. 

Mittari 2020 2021 2022 2023 

Kehityskeskustelut käyty ja kirjattu - - - 100 % 

Onnistumiskeskustelut käyty ja kirjattu - - - 100 % 

Taulukko 4. Mittarit yhteisöllisyyden ja tiimien osaamisen kehittämisen mittaami-

selle. 

2.1.5 Yhteiskehitämme ohjaus- ja koulutuspalveluita työelämälle 

Suunnittelemme koulutustarjontaa yhdessä yritysasiakkaidemme kanssa. Osa palve-

luista on työelämässä olevien täsmäkoulutusta: lisäämme uusien tuotteiden sekä tut-

kinnon osaa pienempien koulutusten tarjontaa. Toteutamme niitä pilottityyppisesti yh-

dessä työnantajien kanssa. Laajennamme myös koulutustarjontaamme järjestämislu-

van puitteissa erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Panostamme oppiso-

pimuksella toteutettaviin koulutuksiin monipuolistamalla tarjontaa ja lisäämällä niiden 

määrää. Uusina tuotteina kehitämme myös mm. uraohjauspalveluita ja rekrytoivia 

palveluja.  

Mittari 2020 2021 2022 2023 

Osatutkintojen määrä (1.7.xx-1–30.6.xx) 665 896 784 900 

Työpaikkakysely (1.7.xx-1–30.6.xx) - - 4,2 4,3 

Työpaikkaohjaajakysely (1.7.xx-1–30.6.xx) - - 4,2 4,3 

Taulukko 5. Mittarit ohjaus- ja koulutuspalvelujen yhteiskehittämisen mittaamiselle. 
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2.1.6 Sujuvoitamme sisäistä yhteistyötä 

Kehitämme edelleen asiakaslähtöisiä sisäisiä palveluja ja varmistamme sisäisen vies-

tinnän kokonaisuuden toimivuuden. Päivitämme keskeiset Keudan sisäiset palvelu-

prosessit ja hyödynnämme prosessikuvauksia myös tiedonhallintamallin täydentämi-

sessä. Otamme käyttöön tarvittavilta osin palvelutiketöintijärjestelmän, jolla sujuvoi-

tamme sisäistä palveluamme. Huolehdimme riittävistä resursseista asiakaslähtöisten 

palveluiden tuottamiseen. Teemme asiakastyytyväisyyskyselyn sisäisten palveluiden 

käyttäjille. 

Mittari 2020 2021 2022 2023 

Viestintä ja osallistaminen tiimissä* 3,09 3,11 12/2022 3,30 

Yhteistyö tiimien välillä on sujuvaa* 2,63 2,63 12/2022 3,00 

Palvelu ja prosessikuvaukset päivitetty - - - 100 % 

Taulukko 6. Mittarit sisäisen yhteistyön sujuvoittamisen mittaamiselle (*asteikko 1-5). 

 

2.2 Määrälliset tavoitteet 

Keudan talousarviomittarit kohdentuvat pääosin rahoitusmittareihin, joka on Keudan 

talouden perusta. Lisäksi mittarina on vuosittain toteutettava henkilöstöpalautekysely, 

jolla mitataan työtyytyväisyyttä henkilökohtaisella-, tiimi- ja Keuda-tasolla.   

 

Taulukko 7. Keudan talousarviomittarit 2023 ja vertailut edellisiltä vuosilta. 

2.3 Keuda Koulutuspalvelut Oy 

Keuda Koulutuspalvelut Oy on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 100 % 

omistama tytäryhtiö. Yhtiö on perustettu v. 2016. Yhtiö tarjoaa tarvelähtöisiä osaamis- 

ja kehittämispalveluja henkilö- ja yritysasiakkaille sekä panostaa maahanmuuttoa, 

työllisyyttä, osaamisen ylläpitämistä ja uudistamista edistävään palveluun hakemalla 

ulkoista rahoitusta eri rahoituskanavista.  

Yhtiö vastaa ei-tutkintoon johtavista koulutuksista ja osallistuu aktiivisesti ELY-kes-

kusten, JOTPA (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus) sekä ESR- ja 

HILMA-tarjouskilpailutuksiin. Työnantajia ja niiden henkilöstöä palvellaan mm. ELY-

keskusten rahoittamilla täsmä-, rekry- ja muutoskoulutuksissa. Avoimessa koulutus-

tarjonnassa on eri alojen maksullisia lyhytkoulutuksia sekä pidempikestoisia, räätälöi-

tyjä, sopimuspohjaisia ja maksullisia tilauskoulutuksia yrityksille.  

Talousarviomittarit 2023 TP2020 TP2021 TA2022 TA2023

Opiskelijavuodet 6 687             7 279        6 850        7 400        

Taiteen opetus (opiskelijaviikot) 384            

Kansanopiston oppivelvollisten opiskelijaviikot 555            

Aikuisten perusopetuksen kurssimäärä 2 425             1 897        2 450        2 600        

Suoritetut tutkinnot 2 224             2 247        2 400        2 400        

Suoritetut osaamispisteet 441 522        474 890    450 000    500 000    

Työllistyneet ja jatko-opiskelijat 91,4 % 86,3 % 80 % 82 %

Opiskelijapalautteiden laatu 4,17               4,22           4,30           4,30           

Opiskelijapalautteiden vastaus-% 29 % 43 % 50 % 55 %

Työelämäpalautteen laatu 4,00           4,30           

Työelämäpalautteen vastaus-% 28 % 35 %

Henkilöstöpalaute (PPI) 70,2               70,0           70,0           70,5           

670            584            475                
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Yhtiön toiminnan uudistaminen keskittyy tuloshakuiseen toimintaan, koulutustarjon-

nan monipuolistamiseen, viestintään, markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun, pro-

sessien kehittämiseen sekä ulkopuolisen kouluttajaverkoston kokoamiseen. 

Keuda Koulutuspalvelut Oy toimii kuntayhtymän tiloissa. Hallinto-, koulutus- ja muut 

palvelut ostetaan pääsääntöisesti kuntayhtymältä. Yhtiö maksaa kaikista kuntayhty-

mältä ostamistaan palveluista palvelusopimuksen mukaista korvausta. Sopimushin-

nat tarkistetaan vuosittain.  

Yhtiön hallitus on asettanut vuoden 2023 liikevaihtotavoitteeksi 480 000 €.  

 

2.4.Tuusulan Kansanopiston Oy 

Keuda on hankkinut enemmistöosuuden Tuusulan Kansanopiston Oy:stä. Yhtiö lak-

kautetaan ja sen toiminnot yhdistetään kuntayhtymän toimintoihin vuoden 2023 ai-

kana. 
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3. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

 

3.1 Talousarvion rakenne  

Käyttötalousosassa yhtymävaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävän tai tehtävien 

hoitamiseen. Käyttötalousosa muodostuu koko kuntayhtymän osalta.  

Kuntayhtymän talousarvio on laadittu kustannuspaikoittain tilitasolla. Hyväksyessään 

talousarvion yhtymävaltuusto hyväksyy samalla sen myös käyttösuunnitelmaksi. Kun-

tayhtymän johtaja hyväksyy rehtorin, operatiivisen johtajan ja kehitysjohtajan esityk-

sestä talousarvioon perustuvat yksityiskohtaisemmat käyttösuunnitelmat ja niiden 

muutokset. Käyttösuunnitelmissa kampukset ja palvelualueet jakavat yhtymävaltuus-

ton päättämien tehtävien toteuttamiseksi tavoitteensa, määrärahansa sekä tuloarvi-

onsa vastuualueille. 

Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa.  

Investointiosassa yhtymävaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai 

hankeryhmille.  

Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. 

 

3.2 Talousarvion sitovuus  

Käyttötalousosa 

Yhtymävaltuuston kuntayhtymälle hyväksymä nettomääräraha (=tilikauden tulos) on 

sitova ja sitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Kustannuslaskennalliset 

erät eivät ole määrärahoja.  

 

Tuloslaskelmaosa 

Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitova taso on rahoitustulot ja -menot yh-

teensä eli rahoitusnetto.  

Suunnitelmapoistot on tehty valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. 

Poistoeron muutokset, investointivarausten ja rahastojen muutokset eivät ole määrä-

rahoja tai tuloarvioita, vaan ne ovat tilikauden tuloksen käsittelyeriä, joista valtuusto 

päättää tilinpäätöksen 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.  
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Investointiosassa yhtymävaltuustoon nähden sitovat tasot ovat  

• pysyvät vastaavat sijoitukset  

• hankekohtainen rakentaminen  

• rakentaminen ja saneeraus yhteensä  

• kalusto yhteensä  

 

Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja vuonna 2023 on 500 000 €. Hankkeen eu-

romääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarvio-

vuoden määrärahaa.  

Pysyviin vastaaviin (investointeihin) kirjattavien hyödykehankintojen arvonlisäveroton 

euroraja on 10 000 € (alv 0 %). Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tehdään käyttö-

talousmäärärahoista. 

 

3.3 Lisämäärärahat ja tavoitteiden muuttaminen 

Vuoteen 2023 kohdistuvat esitykset tilikauden tulostavoitteen muuttamisesta, lisä-

määrärahoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava yhtymäval-

tuuston käsiteltäväksi viimeistään vuoden 2023 viimeisessä yhtymävaltuuston ko-

kouksessa. Samassa yhteydessä on myös esitettävä, miten esitetty lisämääräraha 

tullaan kattamaan. Tällöin on huomioitava tulosmuutoksen mahdollinen vaikutus toi-

minnallisiin tavoitteisiin.  

Kuntayhtymän johtaja, rehtori ja palvelualueiden johtajat seuraavat omien vastuualu-

eidensa taloutta ja tekevät mahdolliset muutosesitykset kuntayhtymän johtajalle. 

Muutokset menevät yhtymähallituksen esityksestä yhtymävaltuustolle.  

 

3.4 Sitovat tavoitteet  

Kuntayhtymän määrällinen mittaristo muodostuu Keudan asiakaslupausten onnistu-

misen mittareista (kappale 2.2). Toiminnan onnistumista arvioidaan monipuolisesti 

kampuksittain ja palvelualueittain (kappale 2.1).  

Yhtymävaltuuston nähden sitovia tavoitteita Keuda-tasolla ovat  

• painotetut opiskelijavuodet  

• suoritetut tutkinnot  

• suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet 

• opiskelijapalaute  

• työelämäpalaute 

 

Nämä tavoitteet ovat myös voimassa olevan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjes-

telmän mukaisia ja oleellinen osa Keudan tulospalkkion muodostumista.  
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3.5 Talousarvio- ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2023  

Taloussuunnittelupäälliköllä on oikeus vuonna 2023 

• ottaa yhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäai-

kainen määrä saa enintään olla 6,0 milj. €.  

• ottaa pitkäaikaisia lainoja talousarvioon merkitty määrä 

 

3.6 Rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminta  

Rahoituksessa, sijoituksissa ja takauksissa noudatetaan yhtymävaltuuston 17.5.2022 

hyväksymiä rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteita. 

 

3.7 Talouden seuranta  

Talouskatsaus laaditaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain. 

 

3.8 Tilivelvolliset  

Tilivelvolliset on määritelty kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeessa, joka tullaan 

päivittämään sisäisen ohjauksen ohjeeksi vuoden 2023 aikana. Sen mukaisia tilivel-

vollisia ovat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja. 
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4. Henkilöstö  

  

4.1. Henkilöstösuunnittelu  

Henkilöstösuunnittelun kokonaisuutta kehitetään vuosina 2023 ja 2024. HR-järjestel-

män käyttöönoton myötä suunnittelulla varmistetaan se, että organisaatiossa työs-

kentelee oikea määrä henkilöstöä, oikealla osaamisella ja oikeissa tehtävissä. Seu-

raajasuunnittelu on osa henkilöstösuunnittelun kokonaisuutta. Henkilöstösuunnitte-

lulla ennakoidaan myös henkilöstön tulevia kehittämistarpeita sekä -kustannuksia. 

4.1.1. Henkilöstömäärä ja -rakenne 

Taulukossa 8 on kuvattuna henkilöstön määrä ja jakaantuminen eri toimintoihin lokakuun 

alussa 2022.Talousarviovuonna 2023 henkilöstömäärä lisääntyy 19 henkilöllä. Henki-

löstömäärän kasvua puoltaa opiskelijamäärien kasvu. Kasvua on viimeisen neljän vuo-

den aikana ollut 11,7 %. Lisäksi opiskelijamäärän ennakoidaan kasvavan edelleen, 

mutta maltillisesti vuosina 2023–2025. Henkilöstömäärän lisäystä puoltaa myös eri-

tyistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän tasainen ja jatkuva kasvu (vuodesta 

2018 vuoteen 2021 37 %) sekä äidinkieleltään vieraskielisten osuuden jatkuva määräl-

linen nousu. Henkilöstömäärä 876 on henkilötyövuosina 823, mikä kertoo osa-aikais-

ten määrästä (mm. ravintoloiden keikkatyöläiset ja sivutoimiset tuntiopettajat). 

 

HENKILÖSTÖ 2023 2023 2024 2025 

OPETUSHENKILÖSTÖ 690 706 706 706 

Opetuksen hallinto 24 26   

Opettaja 489 496   

Opetuksen tuki 155 159   

Opinto-ohjaus 22 25   

MUU HENKILÖSTÖ 167 170 170 170 

YHTEENSÄ 857 876 876 876 

Taulukko 8. Henkilöstö 10/2022, talousarviossa 2023 sekä suunnitteluvuosina. 

 

 4.1.2 Uusien virkojen ja toimien perustaminen, lakkauttaminen sekä nimikemuutokset 

Keudassa uudet virat ja toimet vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Muutoin muu-

tokset käsitellään virkojen osalta yhtymähallituksessa ja toimien osalta kuntayhtymän 

johtajan päätöksellä.   

Keuda uudistaa organisaatiotaan 1.1.2023 alusta lukien ja samassa yhteydessä uu-

distetaan useiden viran- ja toimenhaltijoiden nimikkeitä. Tämä näkyy merkittävinä 

muutoksina taulukossa 9. 
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Uudet virat Uudet toimet  
   

Nimike   Palvelualue   Nimike   Palvelualue   

Kehitysjohtaja  Kehittymisen palvelut Palvelupäällikkö, yri-
tysasiakkaat   

Pedagogisen johtami-
sen palvelut 

Opettaja, 14 hlö 

 
 

Kampus 1: 6 hlö 
Kampus 3: 2 hlö  
Kampus 4: 6 hlö 

Asiantuntija, yritys-
asiakkaat, 4 hlö 

Pedagogisen johtami-
sen palvelut 

  Suunnittelija, yritys-
asiakkaat   

Pedagogisen johtami-
sen palvelut 

    Asiantuntija, tiedolla 
johtaminen, 2 hlö 
 

Mahdollistamispalvelut 

  Järjestelmäasiantun-
tija 

Mahdollistamispalvelut 

  Suunnittelija Mahdollistamispalvelut 

    Ammattiohjaaja, 5 
hlö 

Kampus 1: 3 hlö 
Kampus 3: 2 hlö                                                          

    Ammattimies, 3 hlö Kampus 3 

    Elinvoimajohtaja Yhtymäjohtamisen palve-

lut/Oy 

    Pesulanhoitaja Kampus 3 

  HOKS-suunnittelija Kampus 4 

Lakkautettavat virat   
 

Lakkautettavat toimet 

Nimike   Tulosalue   Nimike   Tulosalue   

Arviointijohtaja  Yhteiset palvelut    Asiakkuuspäällikkö, 6 

hlö 
Yhteiset palvelut    

Elinvoimapalvelujen 

johtaja 
Elinvoimapalvelut    Myynti- ja asiakkuus-

päällikkö 
Yhteiset palvelut    

     Yhteyspäällikkö Elinvoimapalvelut    

    Ennakointipäällikkö Elinvoimapalvelut    

Nimikemuutokset   
    

Nimikemuutokset   
    

Vanha tehtävänimike Uusi tehtävänimike  Vanha tehtä-

vänimike 
Uusi tehtävänimike  

Koulutusjohtaja, vara-

rehtori 
Vararehtori    Ruokapalvelupääl-

likkö 
Palvelupäällikkö, ravinto-
lapalvelut 

Taulukko 9. Perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä nimikemuutokset. 

 

4.2 Henkilöstötoimien kehittäminen  

Osaamisen ja johtamisen kokonaisvaltaisella kehittämisellä varmistetaan se, että 

Keudassa on strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Henkilöstön osaami-

sen kehittämiseen perustetaan työryhmä. Rekrytointiprosessia kehitetään ottamalla 

käyttöön sähköinen rekrytointilupa, jolla varmistetaan sekä yhteisten rekrytointikäy-

täntöjen noudattaminen että Keuda-tasoinen ajattelu tehtävien täyttämisessä.  
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Työterveysyhteistyötä kehitetään tavoitteellisempaan suuntaan ja toimintasuunnitel-

maan sisällytetään onnistumisen arviointiin liittyviä tavoitteita ja mittareita. Työhyvin-

vointiin liittyvien henkilöstöpalveluiden prosessien kehittämistä jatketaan. 

Henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden rooli sekä johdon että esihenkilöiden tukena 

HR-prosesseissa vakiinnutetaan. Yhteisten henkilöstöjohtamisen käytäntöjen ja toi-

mintamallien kuvantamisella varmistetaan esihenkilötyön ja johtamisen tasalaatui-

suus. Prosessien kuvantamisella ja kehittämisellä valmistaudutaan myös vuonna 

2024 tapahtuvaan HR-järjestelmän käyttöönottoon.  
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5. Käyttötalousosa 

 

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet (esitetty kappaleessa 2.) 

ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Käyttötalousosassa on 

esitetty kuntayhtymän tehtävien hoitamisesta osoitetut tuloarviot, määrärahat ja ta-

voitteet. 

Talousarviossa on pelkästään Keuda-taso. Sisäisessä laskennassa yhteiset menot 

on vyörytetty kampuksille opiskelijavuosimäärien suhteessa pois lukien ne kustan-

nukset, jotka voidaan yksiselitteisemmin kohdentaa kampuksen toimipisteelle ja sen 

kustannuspaikoille (siivous-, kiinteistö- ja ruokapalvelut). Samoin menetellään kiin-

teistöistä aiheutuvien suunnitelmapoistojen osalta. 

5.1 Tuloarviot 

Kuntayhtymän talousarvion merkittävin tuloarvion osa, ammatillisen koulutuksen valti-

onosuusrahoitus, on laadittu ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää noudat-

taen ja siten, että tulot kattavat toiminnasta aiheutuneet menot. Talousarvion tekemi-

sessä aikaisempien vuosien opiskelijasuoritteista johdetut tulot kohdennettiin kustan-

nuspaikoilleen voimassa olevan rahoituslain periaatteita noudattaen suhteellisuuspe-

riaatteella ennakoiden vuoden 2023 tilannetta. Suhteellisuusperiaatteen käytöllä eli-

minoitiin tulojen ylibudjetointi. 

Perusrahoitus (70 % laskennallisesta rahoitusmäärästä) määräytyy opiskelijavuosi-

määrän mukaisesti, jonka OKM päättää vuosittain. Keudan suhteellisen osuuden en-

nakoidaan olevan 3,24 %, joka on 46,2 milj. €. Suoritusrahoitus (20 %) määräytyy 

laskennallisesti vuoden 2021 aikana suoritettujen tutkintojen ja osaamispisteiden 

määrästä. Keudan suhteellinen osuus on 3,46 %, jonka ennakoidaan tuottavan 14,1 

milj. €. Vaikuttavuusrahoituksessa (10 %) Keudan suhteellinen osuus vuoden 2020 

lopussa työllisinä tai jatko-opinnoissa olleista vuonna 2019 valmistuneista oli 3,34 %, 

opiskelijapalautteiden osalta 3,67 % ja työelämäpalautteen osalta 1,32 %. Näiden 

osuuksien perusteella vaikuttavuusrahoituksen ennakoidaan olevan 6,3 milj. €.   

 

Kuva 9. Keudan suhteellinen osuus valtakunnallisesti ei rahoitusperusteissa.    
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Muut merkittävät myyntituottojen tulot ovat aikuisten perusopetuksen rahoitus 

0,9 milj. € ja oppilastöiden myyntitulot 0,5 milj. €. Muissa myyntituloissa ruokapalvelu-

jen tulot ovat 0,5 milj. €, Valtra-huolto 0,3 milj. €, maatilan tulot 0,2 milj. €, puutarha-

tuotteiden myynti 0,2 milj. € ja opetuspesula 0,1 milj. €. Tukia ja avustuksia ennakoi-

daan saatavan 0,8 milj. €, joista merkittävimpänä hankerahoitus 0,6 milj. €. Muissa 

toimintatuottoja ennakoidaan olevan 0,3 milj. €, joista lähes kaikki on vuokratuottoja. 

Kansanopiston tulot kertyvät sekä avustuksista (taiteen opetus) että myyntituotoista 

(tutkintoon valmentava koulutus sekä kotoutuskoulutus) ja ennakoidaan olevan yh-

teensä 0,2 milj. €.  

5.2 Määrärahat 

5.2.1 Henkilöstömenot ja työhyvinvointi 

Keväällä 2022 päästiin työsopimusneuvotteluissa sopuun työ- ja virkaehtosopimuk-

sista vuoteen 2024 saakka. Sen mukaan palkat nousevat vuonna 2023 n. 1,1 % vuo-

den 2022 tasosta. Palkkoja korotetaan OVTES:ssa piirissä olevilla työntekijöillä 

1.6.2023 1,32 % ja sen lisäksi tulee maksuun 0,4 % järjestelyvaraerä. Vuodelle 2024 

yleiskorotus on 1,5 % järjestelyvaraerä 0,4 %. KVTES:ssa ja TS:ssa olevien palkkoja 

korotetaan 1.6.2023 ja 1.6.2024 1,5 % ja samoina ajankohtina menee maksuun 

0,4 % järjestelyvaraerä. Henkilöstölisäyksistä ja nimikemuutoksista on kerrottu tar-

kemmin kappaleessa 4.2. 

KeudaWireen organisoimaan henkilöstön työhyvinvointiin ja virkistystoimintaan on 

kohdennettu 47 000 €, jolla mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen yhteisiin ta-

pahtumiin ja mm. osallistumaan SAKU ry:n järjestämiin kilpailu- ja liikuntatapahtumiin. 

Lisäksi henkilökunnalla on käytössä ePassin kautta 300 € liikunnan, kulttuurin tai 

muun hyvinvoinnin harrastamiseen. 

 

5.2.2 Muut menot 

Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Palvelujen ostojen menot ovat yhteensä 7,5 milj. €; suurimpana ICT-palvelut 

(1,8 milj. €), rakennusten kunnossapito (0,7 milj. €) sekä lähinnä laajennetusta oppi-

sopimuksesta tulevat koulutuspalvelumaksut (0,4 milj. €). Aineissa, tarvikkeissa ja ta-

varoissa (7,1 milj. €) suurimmat menot kohdistuvat kalustohankintoihin (1,3 milj., €) 

ruokapalvelujen elintarvikemenoihin (1,1 milj. €) ja lämmitykseen (1,1 milj. €).  

 

Tulospalkkiojärjestelmä 

Vuonna 2020 Keudassa otettiin käyttöön tulospalkkiojärjestelmä, joka on pohjautunut 

rahoituksen pohjana olleiden suoritteiden saavuttamiseen. Vuoden 2023 palkkiojär-

jestelmästä ja sen määräytymisperusteista päätetään yhtymähallituksen kokouksessa 

joulukuussa. Lisäksi on varattu toimintojen kehittämiseen 50 000 € Keudan sisäisenä 

projektirahana. 
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Ruokaraha 

Koulutussopimuspäiviltä opiskelijoille maksettava ruokaraha on 4 €/päivä/opiskelija. 

Opiskelija voi hakea ruokarahaa, mikäli työpaikka ei ruokailua kustanna, eikä opiske-

lijalla ole mahdollisuutta ruokailla jossakin Keudan opiskelijaravintoiloista. Ruokara-

han ennakoidaan olevan vuonna 2023 280 000 €. 

 

Kilpailutoiminta     

Vuoden 2023 talousarviossa Keudan opiskelijoiden kilpailutoimintaan on budjetoitu 

170 000 €.  Toiminta kohdentuu Taitaja- ja SAKUstars-kilpailuihin sekä kansainväli-

seen kilpailutoimintaan. 

 

5.3 Suunnitelmavuodet  

Suunnitelmavuodet 2024–2025 on laskettu alla olevilla oletuksilla nollatuloksen poh-

jalta, jolloin vuosikate kattaa poistot.  

 2024 2025 

Toimintatulot + 1,3 % + 1,0 % 

Toimintamenot + 1,0 % + 1,2 % 

Taulukko 10. Toimintatulojen ja -menojen ennakoitu muutos suunnitelmavuosilla. 

 

Suunnitelmavuosien ennakointi on haasteellista, koska rahoituksen kannalta tiedossa 

on monia uhkakuvia, joita on jo tarkemmin kuvattu aikaisemmin (kappale 1) ja jotka 

voivat uhata ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitusta ja sitä kautta myös 

Keudaa. Lisäksi Keudan suhteellisen osuuden lievä ennakoitu hiipuminen vuoden 

2022 aikana näyttäisi tuovan haastetta ainakin vuoden 2024 rahoituksen määrään. 

Loppuvuoden aikana vielä ehditään kiriä ja vaikuttaa tilanteeseen positiivisesti. 

Seuraavalla sivulla on Keudan tuloslaskelma- ja käyttötalousosa vuodelle 2023, 

suunnitelmavuodet 2024-25 sekä sisäisten palvelujen laskennalliset vyörytykset kam-

puksille. Vyörytysten perusteena on käytetty painottamatonta opiskelijavuosimäärää 

lukuun ottamatta kiinteistö-. ravintola- ja siivouspalveluita, joiden kustannukset voi-

daan kohdentaa kampukselle. 
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Taulukko 11. Keudan tuloslaskelma- ja käyttötalousosa sekä sisäisten palvelujen vyörytykset 

kampuksille. 

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

65 334 874 65 748 209 70 623 030 71 529 000 72 287 000

117 365 72 337 105 000 105 000 100 000

2 382 715 1 078 223 767 000 775 000 750 000

526 442 416 335 336 000 340 000 340 000

68 361 396 67 315 104 71 831 030 72 749 000 73 477 000

-720 887 0 0 0 0

-42 739 400 -46 006 356 -49 429 030 -50 110 000 -50 987 000

-34 823 381 -37 356 077 -40 732 030 -41 294 000 -42 016 000

-7 916 019 -8 650 279 -8 697 000 -8 816 000 -8 971 000

-6 224 139 -7 031 385 -6 592 560 -6 682 000 -6 800 000

-1 691 880 -1 618 894 -2 104 440 -2 134 000 -2 171 000
-7 884 751 -6 976 023 -7 525 000 -7 500 000 -7 700 000

-7 581 849 -6 476 452 -7 155 000 -7 200 000 -7 000 000

-47 308 -37 690 -41 000 -40 000 -40 000

-1 472 793 -1 601 995 -1 162 000 -1 100 000 -1 000 000

-59 726 102 -61 098 516 -65 312 030 -65 950 000 -66 727 000

7 914 407 6 216 588 6 519 000 6 799 000 6 750 000

78 251 1 500 0 0 0

11 047 5 000 4 000 2 000 2 000

-13 206 -2 500 -2 000 0 0

76 092 4 000 2 000 2 000 2 000

7 990 499 6 220 588 6 521 000 6 801 000 6 752 000

-5 223 065 -6 219 000 -6 520 000 -6 800 000 -6 750 000

-5 223 065 -6 219 000 -6 520 000 -6 800 000 -6 750 000

2 767 434 1 588 1 000 1 000 2 000

1 652 436 1 652 000 1 357 000 1 357 000 1 357 000

4 419 870 1 653 588 1 358 000 1 358 000 1 359 000

Kampus 1 Kampus 2 Kampus 3 Kampus 4 Yhteensä

Painoton opiskelijavuosi 1 372                2 072                1 638                1 577                6 659                

Tilikauden tulos 5 435 007        9 081 664        6 340 300        7 004 096        27 861 067     

Jatkuvan oppimisen tukipalvelut 263 661-           398 182-           314 779-           303 056-           1 279 677-        

Kehittymisen palvelut 865 870-           1 307 641-        1 033 743-        995 246-           4 202 500-        

Pedagogisen johtamisen palvelut 620 124-           936 514-           740 352-           712 781-           3 009 770-        

Mahdollistamispalvelut 4 945 940-        4 241 030-        4 614 089-        3 435 362-        17 236 420-     

      Kokous- ja tapahtumapalvelut 154 054-           232 653-           183 921-           177 072-           747 700-           

      Kiinteistöpalvelut 2 711 405-        1 799 450-        2 418 165-        1 534 741-        8 463 760-        

      Ravintolapalvelut 782 118-           611 580-           631 358-           502 254-           2 527 310-        

      Siivouspalvelut 424 290-           277 320-           337 108-           216 622-           1 255 340-        

      Talouspalvelut 86 536-             130 686-           103 313-           99 465-             420 000-           

      Turvallisuuspalvelut 31 728-             47 915-             37 879-             36 468-             153 990-           

      Tietohallintopalvelut 715 026-           1 079 836-        853 654-           821 864-           3 470 380-        

Yhtymäjohtamisen palvelut 439 209-           663 295-           524 362-           504 834-           2 131 700-        

      Hallintopalvelut 194 052-           293 058-           231 674-           223 046-           941 830-           

      Henkilöstöpalvelut 118 661-           179 202-           141 666-           136 391-           575 920-           

      Viestintäpalvelut 126 496-           191 035-           151 021-           145 397-           613 950-       

Netto 1 699 796-    1 535 003    887 024-       1 052 817    1 000           

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

POISTOERON MUUTOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET 

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

VALMISTEVARASTON MUUTOS

VALMISTEVARASTON MUUTOS

TOIMINTAKULUT

KORKOTUOTOT

MUUT RAHOITUSTUOTOT

AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

PALKAT JA PALKKIOT

ELÄKEKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

HENKILÖSIVUKULUT

MUUT 

HENKILÖSTÖKULUT

MYYNTITUOTOT

MAKSUTUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET
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6. Tuloslaskelmaosa 

 

Tuloslaskelmaosa on kuntayhtymän kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä 

on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustan-

nuksiin. Käyttötalousosassa esitetyt menot muodostavat toimintamenot ja tulot toi-

mintatuotot. Tuloslaskelmassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikut-

teiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalous-

osissa ja tulosbudjetissa. Keudan osalta sitova erä on rahoitustulojen ja -menojen 

nettomäärä. 

Vuoden 2022 talousarviossa on 

• toimintakate  6 519 000 € 

• rahoituksen netto         2 000 € 

• vuosikate  6 521 000 € 

• sumu-poistot 6 520 000 € 

• tilikauden tulos         1 000 € 

 

Rahoitustulojen ja –menojen erotukseksi ennakoidaan talousarviossa olevan vuonna 

2022 + 2 000 € ja samaa tasoa myös suunnitelmavuosilla. Koska kuntayhtymällä ei 

ole pitkäaikaista lainaa, voimakkaalla korkojen nousulla ei ole vaikutusta rahoitusti-

lanteeseen. 

Investoinnit vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024–2025 ovat hieman maltilli-

semmat kuin kahtena edellisinä vuonna. Kuntayhtymän nykyinen poistosuunnitelma 

vastaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusta lukuun ottamatta asuisraken-

nusten poistoaikoja, joissa noudatetaan yhtymähallituksen päätöksen ja perusteiden 

mukaisesti 30 vuoden poistoaikaa. 

Vuonna 2023 tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan + 1 000 €. Samaa ennakoi-

daan suunnitteluvuosille 2024–2025. Suunnittelun lähtökohtana on perussopimuksen 

mukaisesti sovittaa toiminnot ja talous vallitsevaan talousraamiin.    

 

Kuva 10. Vuosikate, suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos v. 2015-25.  
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Taulukko 12. Tuloslaskelma ja tunnusluvut talousarvioon 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-

2025. 

  

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

65 334 874 65 748 209 70 623 030 71 529 000 72 287 000

117 365 72 337 105 000 105 000 100 000

2 382 715 1 078 223 767 000 775 000 750 000

526 442 416 335 336 000 340 000 340 000

68 361 396 67 315 104 71 831 030 72 749 000 73 477 000

-720 887 0 0 0 0

-42 739 400 -46 006 356 -49 429 030 -50 110 000 -50 987 000

-34 823 381 -37 356 077 -40 732 030 -41 294 000 -42 016 000

-7 916 019 -8 650 279 -8 697 000 -8 816 000 -8 971 000

-6 224 139 -7 031 385 -6 592 560 -6 682 000 -6 800 000

-1 691 880 -1 618 894 -2 104 440 -2 134 000 -2 171 000
-7 884 751 -6 976 023 -7 525 000 -7 500 000 -7 700 000

-7 581 849 -6 476 452 -7 155 000 -7 200 000 -7 000 000

-47 308 -37 690 -41 000 -40 000 -40 000

-1 472 793 -1 601 995 -1 162 000 -1 100 000 -1 000 000

-59 726 102 -61 098 516 -65 312 030 -65 950 000 -66 727 000

7 914 407 6 216 588 6 519 000 6 799 000 6 750 000

78 251 1 500 0 0 0

11 047 5 000 4 000 2 000 2 000

-13 206 -2 500 -2 000 0 0

76 092 4 000 2 000 2 000 2 000

7 990 499 6 220 588 6 521 000 6 801 000 6 752 000

-5 223 065 -6 219 000 -6 520 000 -6 800 000 -6 750 000

-5 223 065 -6 219 000 -6 520 000 -6 800 000 -6 750 000

2 767 434 1 588 1 000 1 000 2 000

1 652 436 1 652 000 1 357 000 1 357 000 1 357 000

4 419 870 1 653 588 1 358 000 1 358 000 1 359 000

113 110 110 110 110

153 100 100 100 100

47 303 48 957 50 610 52 263 53 917

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

Vuosikate/Poistot, %

Kertynyt ylijäämä, 1000€

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

POISTOERON MUUTOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Tunnuslukuja

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT

MUUT RAHOITUSTUOTOT

MUUT RAHOITUSKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

VALMISTEVARASTON MUUTOS

VALMISTEVARASTON MUUTOS

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

MUUT 
PALVELUJEN OSTOT

TUET JA AVUSTUKSET

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

MAKSUTUOTOT
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Kuva 11. Keudan kokonaistulot vuona 2023. 

 

 

Kuvat 12. Keudan kokonaismenot vuonna 2023.  
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7. Investointiosa 

 

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusar-

viot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin 

saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Yhtymävaltuusto hyväksyy kustannusarviot, 

määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. 

Investointiosan määrärahoista yhtymävaltuuston nähden sitovia eriä ovat pysyvät vas-

taavat sijoitukset, hankekohtainen rakentaminen, rakentaminen ja saneeraus yhteensä 

sekä kalusto yhteensä. Hankekohtaisen rakentamisen hankeraja on 500 000 €. 

 

Hankekohtainen rakentaminen 

Vuodelle 2023 on budjetoitu yli 500 000 € ylittävää hankerahaa Pekka Halosen Aka-

temian D-talon peruskorjaukseen yhteensä 1,4 milj. €. Summa on 0,1 milj. € pienempi 

kuin vuoden 2022 hankekohtaisen rakentamisen määrä. 

 

Rakentaminen ja saneeraus 

Investoinneissa ovat hankkeet, jotka parantavat ko. kohteen tasoa. Summa vuodelle 

2023 on 2,3 milj. €, joka on hieman pienempi kuin vuonna 2022 (2,7 milj. €). Yksityis-

kohtainen listaus rakentamisen ja saneerauksen kohteista on liitteissä sivulla 43. 

Vuosi- ja ylläpitokorjauksien määrärahat on varattu käyttötalousosaan.    

 

Irtain omaisuus, kalusto 

Kalustoinvestointien ennakoidaan olevan 2,9 milj. €, joka on 0,5 milj. € vähemmän kuin 

vuodelle 2022. Suurin kohde on tietohallinon ylläpitäminen ja kehittäminen (1,2 milj. €). 

Kalustohankinnoilla pidetään Keudan laitteet ja opetuskalusto ajanmukaisina, kilpailu-

kykyisinä ja opiskelijoita houkuttelevina. Listaus kalustoinvestoinneista on liitteissä si-

vulla 41- 42. 

 

Käyttötalousosan kunnostushankkeet 

Käyttötalouden määrärahoissa oleva kunnostushankkeiden summa on yhteensä 

458 000 €, joka on hieman pienempi kuin vuonna 2022 (495 000 €) ja jakautuu liitesi-

vun 42 taulukon mukaisesti.  
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Taulukko 13. Keudan investoinnit talousarvioon 2023 ja suunnitteluvuosille 2024-25. Yksityis-

kohtainen erittely on liitteissä sivulla 43.  

TP2021 TA2022 TS2024

-1 718 229 -900 000 -900 000

-177 420 -500 000 -200 000

0 -600 000 -180 000

-126 401 -110 000 -40 000

-477 773 -130 000 -140 000

-533 749 -110 000 -110 000

0 -180 000 -100 000

-707 549 -410 000 -2 080 000

Lopentie -581 357 -260 000 -560 000

Sipoo 0 -15 000 0

Kirkkotie -161 161 -130 000 0

0 -160 000 0

0 -20 000 -100 000

-2 765 410 -2 625 000 -4 410 000

-2 885 977 -3 395 000 -2 425 000

-1 200 000

Netto -7 369 616 -8 120 000 -6 835 000-6 684 000 -4 317 000

Keskikatu

PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET

RAKENTAMINEN JA SANEERAUS yhteensä -2 340 000 -2 270 000

KALUSTO -2 944 000 -2 047 000

Pekka Halosen akatemia 0 -300 000

Wärtsilänkatu 63 0 0

0

-35 000 0

Saaren kartano -185 000 -1 160 000

-380 000 -300 000

-270 000 -60 000

Lukkarinpolku -180 000 0

Sibeliuksenväylä -80 000 -50 000

Sarviniitynkatu -370 000 -100 000

Kiinteistöjen yhteiset -200 000 -200 000

Wärtsilänkatu 7 -640 000 -100 000

RAKENTAMINEN JA SANEERAUS

INVESTOINNIT TA2023 TS2025

HANKEKOHTAINEN RAKENTAMINEN -1 400 000 0
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8. Rahoitusosa 

 

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen raha-

virrat. Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on va-

rainhoitovuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja 

pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden vahvistamiseen. Investointien rahavirta 

muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vas-

taavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksena. Rahoituksen rahavirtaan budjetoi-

daan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. 

Varsinaisen toiminnan ja investointien netto on – 163 000 €, jolloin tulorahoitus ei ai-

van kokonaan kata suunniteltuja investointeja. Rahoitusvaje katetaan kassavaroilla. 

Suunnitteluvuoden 2024 investoinnit ovat talousarviovuoden 2023 tasoa ja vuosikat-

teen kanssa yhtä suuren. Vuonna 2025 investoinnit ovat maltillisemmat, jolloin vuosi-

katteen ennakoidaan olevan investoinneista aiheutuvat kustannuksia suuremman. 

Maltillisuus epävarmuuden tilanteessa on tärkeää, että Keudan talous pystytään pitä-

mään tasapainossa. 

 

Kuva 13. Vuosikatteen riittävyys investointeihin ja lainojen lyhennyksiin vuosina 2015-2025. 
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Taulukko 14. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut talousarviossa 2023 ja suunnitelmavuosilla 

2024-25.  

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

7 990 499 6 220 588 6 521 000 6 801 000 6 752 000

-41 274 0 0 0 0
7 949 225 6 220 588 6 521 000 6 801 000 6 752 000

-7 369 616 -8 120 000 -6 684 000 -6 835 000 -4 317 000

41 274 0 0 0 0

-7 328 341 -8 120 000 -6 684 000 -6 835 000 -4 317 000

620 884 -1 899 412 -163 000 -34 000 2 435 000

-1 278 528 -1 441 528 -1 475 528 959 472

22 513 0 0 0 0

22 513 0 0 0 0

1 550 0 0 0 0

708 304 0 0 0 0

-423 466 0 0 0 0

205 967 0 0 0 0

492 355 0 0 0 0

514 867 0 0 0 0

1 135 751 -1 899 412 -163 000 -34 000 2 435 000

31. 12. 25 066 354 23 166 942 23 003 942 22 969 942 25 404 942

01.01. 23 930 603 1 135 751 25 066 354 23 166 942 23 003 942 22 969 942

108,4 76,6 97,6 99,5 156,4

(100*vuosikate/investointien omahankintameno)

136 122 117 115 131

(365 * rahavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella)

Tunnuslukuja

Investointien tulorahoitus, %

Kassan riittävyys, pv

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS

SAAMISTEN MUUTOS

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN VUOTUINEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRRAN KERTYMÄ

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT

INVESTOINTIMENOT

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

INVESTOINTIEN  RAHAVIRTA

VUOSIKATE

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
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9. Talousarvion määrärahojen yhteenveto 

 

 

 

Taulukko 15. Talousarvion 2023 määrärahojen yhteenveto. 
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KALUSTOINVESTOINNIT 2023 2024 2025

KAMPUS 1 528 000 €               577 000 €               390 000 €            

Järvenpää Sibeliuksenväylä 95 000 €              

Kiinteistötraktori 95 000 €              

Mäntsälä Lukkarinpolku 211 000 €               45 000 €                 15 000 €              

Sähköauto 51 000 €                 -  €                        -  €                     

Sähköosastolle monitoimipisteitä 85 000 €                 

Kalusteet remontoituihin tiloihin 60 000 €                 

Kiinteistöautomaation oppilaitospaketti 45 000 €                 

Ajosimulaattori 15 000 €              

Työntömastotrukki 15 000 €                 

Mäntsälä Saaren kartano 265 000 €               495 000 €               280 000 €            

Energiapuun korjuukoura 20 000 €              

Harvesterit 2kpl ja ajokone 150 000 €               

Henkilönostin 85 000 €                 

Kaivinkone 25 000 €                 35 000 €              

Kajakkeja 30 000 €              

Kalusteita 30 000 €                 

Kappaletavaranostin kuorma-autoon 30 000 €                 

Kurottaja 50 000 €                 

Lannoitteen levitin 15 000 €                 

Maataloustraktori maatilalle 120 000 €            

Metsäkoneen kuljetusauto 100 000 €               

Pienkurmaaja 60 000 €                 

Pikkubussi opiskelijakuljetuksiin -  €                        60 000 €                 -  €                     

Pyöräalustainen kaivikone 120 000 €               

Ruohonleikkuri 75 000 €              

Vene ja traileri 35 000 €                 

Nurmijärvi Lopentie 52 000 €                 37 000 €                 -  €                     

Ajosiltanostin -  €                        25 000 €                 

Kalusteita 52 000 €                 

Korjaamopuristin 12 000 €                 

Kampus 2 273 000 €               12 000 €                 180 000 €            

Kerava Sarviniitynkatu 243 000 €               12 000 €                 180 000 €            

Hytillinen trukki 35 000 €                 -  €                        -  €                     

Kaasukromatografi 20 000 €                 -  €                        -  €                     

Koukkulavasovitteinen kuormatila -  €                        30 000 €              

Kuorma-auto -  €                        -  €                        150 000 €            

Neuvottelukoppi 2 kpl 29 000 €                 

Siltanosturi ravistimella ja keventimellä 35 000 €                 

Soralava -  €                        12 000 €                 -  €                     

Sähköautojen latauspisteitä 14 000 €                 

Teorialuokkiin 10 kpl sähköpistokkeita 15 000 €                 

Työtiloja YTO-käytävälle 25 000 €                 

Vesiprosessin laajentaminen 30 000 €                 

Vetokaappeja 6 kpl 40 000 €                 

Tuusula, Kirkkotie 30 000 €                 -  €                        -  €                     

Äänieristetyt tapaamishuoneet 3kpl 30 000 €                 
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KALUSTOINVESTOINNIT JATKUU 2023 2024 2025

Kampus 3 328 000 €               76 000 €                 240 000 €            

Järvenpää Sibeliuksenväylä 14 000 €                 -  €                        -  €                     

Jäätelökone, Ravintola Opera 14 000 €                 

Järvenpää Wärtsilänkatu 314 000 €               76 000 €                 240 000 €            

5 akselinen CNC- kone 180 000 €            

Auto, pakettiauto, kuorma-auto+nosturi ja henkilönostin 70 000 €                 60 000 €                 60 000 €              

Hitsausrobotti 80 000 €                 

Hybridi/sähköauto 35 000 €                 

Kalusteet remontoituihin tiloihin 80 000 €                 

Moniteräsaha 15 000 €                 

Rakennusautomaation oppimisympäristö 16 000 €                 

Ryhmä- ja jakokeskuksia sähkötyösaleihin

Sähköasennusten asennustesteri 18 000 €                 

Tasohöylä 16 000 €                 

KAMPUS 4 210 000 €               155 000 €               50 000 €              

Kerava Keskikatu                   62 000 €                   30 000 €                30 000 € 

Media alan AT starttipaketti                   32 000 €                            -   €                          -   € 

Opetustilojen kalusteet                   30 000 €                   30 000 €                30 000 € 

Sipoo Enter                   83 000 €                   40 000 €                20 000 € 

Automaatiolaitteiston ja -välineiden uusiminen                   25 000 €                   20 000 €                20 000 € 

Hiljaiset neuvottelupisteet                   28 000 € 

Robotiikan laitteistot                   30 000 €                   20 000 € 

Tuusula Pekka Halosen akatemia                   65 000 €                   85 000 €                          -   € 

A- ja D-talojen kalustus                   50 000 €                   70 000 € 

Grafiikan levyprässi                   15 000 € 

Näyttelytoiminnan pienkalusteet                            -   €                   15 000 € 

Mahdollistamis- ja yhtymäjohtamisen palvelut 1 605 000 €           1 605 000 €           1 187 000 €         

Aulapalvelut 195 000 €               195 000 €               195 000 €            

AV-kalusto ja laitteet 150 000 €               150 000 €               150 000 €            

Kerava-salin esitystekniikka 45 000 €                 45 000 €                 45 000 €              

Kiinteistöpalvelut 30 000 €                 

Pakettiauto 30 000 €                 

Ravintola- ja kokouspalvelut 125 000 €               150 000 €               

Astiakaapit Lopentiellä 15 000 €                 

Kahvilan kalusteet Opiskelijakatu Amis, Wärtsilänkatu 50 000 €                 

Kalusteet Pekka Halosen tiloihin 50 000 €                 

Linjasto Ateriakeidas, Sibeliuksenväylällä 20 000 €                 

Opiskelijaravintola Amis, Wärtsilänkatu 7 -  €                        50 000 €                 

Opiskelijaravintola Safka linjasto, Sarviniitynkatu 40 000 €                 

Painekeittokaappi Lopentielle 50 000 €                 

Tietohallintopalvelut 1 240 000 €           1 260 000 €           992 000 €            

Oppivelvollisten tietokoneet 600 000 €               600 000 €               600 000 €            

Palvelinympäristön uusiminen 40 000 €                 

Työasemien uusiminen 300 000 €               360 000 €               372 000 €            

Verkkoinfrastruktuuri 300 000 €               300 000 €               20 000 €              

Viestintä ja markkinointi 15 000 €                 

KeudaPointit vastaanottoauloihin 15 000 €                 

Yhteensä 2 944 000 €           2 425 000 €           2 047 000 €         
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KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT MÄÄRÄRAHAT 2023 2024
KAMPUS 1

Lopentie 20 40 000 €      

Yleisremonttirahaa 15 000 €      

Auto-osaston valaisimien korjauksia 10 000 €      

Rännien uusintaa ja lumiesteitä 15 000 €      

Lukkarinpolku 2 30 000 €      

Yleisremonttirahaa 10 000 €      

Oppilastyötarvikkeita mm. sisäkatto 10 000 €      

Opasteiden päivitykset 10 000 €      

Saaren kartano 86 000 €      10 000 €      

Yleisremonttiraha moniin kohteisiin 20 000 €      

Oppilastöiden tarvikkeet 10 000 €      

Ulkoalueiden kunnossapito 6 000 €        

Huoltomaalausta (mm Talli-koneopetus, ruokasali, keittiö) 15 000 €       

Keittiön ilmastointilaitteen uusinta 10 000 €       

Puutarhan varasto, kylmiöiden viemärit ja lattiat 10 000 €      

Pajamäen rakennusten ulkomaalausta ja kattojen pesu 15 000 €      

Päällikön -talon pesuhuoneen saneeraus 10 000 €      

KAMPUS 2

Sarviniitynkatu 9 52 000 €      

Yleisremonttirahaa sisältäen oppilastyökohteet 15 000 €      

Vetokaappien LVIS-muutokset ja kytkennät 7 000 €        

Kuulutusjärjestelmän korjauksia 15 000 €      

Pistorasia- ja pylväslisäyksiä luokkatiloihin 15 000 €      

Kirkkotie 31 30 000 €      

Yleisremonttiraha 10 000 €      

Kaluste- ja ovimuutoksia 10 000 €      

Kamerapäivitykset ja lisäykset 10 000 €      

KAMPUS 3

Wärtsilänkatu 7 60 000 €      

Remonttirahaa (eri kohteita) 20 000 €      

Oppilastyöremontit 20 000 €      

Rakennusosaston purunpoiston laajennus 10 000 €      

Akustolevyt autoasentajille 10 000 €      

Wärtsilänkatu 63 30 000 €      

Yleisremonttirahaa 10 000 €      

Mahdolliset oppilastyöremontit 10 000 €      

Luokkien ja sosiaalitilojen suunnittelu 10 000 €      

Sibeliuksenväylä 60 000 €      

Yleisremonttirahaa 15 000 €      

ulkoalueiden vuosittainen hoito 10 000 €      

Vuokra-asuntojen ovia ja pintaremonttia 10 000 €      

Puistolan terassilaudoituksen uusinta 10 000 €      

Kotimäki-rakennuksen katon maalaus 15 000 €      

KAMPUS 4

Keskikatu 35 000 €      

Yleisremonttirahaa 15 000 €      

Ilmanvaihdon toimivuuden kartoitus 5 000 €        

Sähköpistorasioiden lisäyksiä 10 000 €      

runkolukittavia pyörätelineitä 5 000 €        

Sipoon Enter 5 000 €        

Yleisremonttirahaa 5 000 €        

Pekka Halosen Akatemia 30 000 €      

Yleisremonttirahaa 20 000 €      

Valaisinten uusintaa (LED) B-talo 10 000 €      

Kaikki yhteensä 458 000 €    10 000 €      
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Rakennusinvestoinnit 2023 2024 2025
KAMPUS 1 745 000 €      2 740 000 €   1 460 000 €   
Lopentie 380 000 €      560 000 €      300 000 €      
Piha-alueen uudistusta, 2. vaihe 50 000 €        
Keudaattoritila ja sen vaatimat muutokset 80 000 €        
B-talon uusi sisäänkäynti ja Median pukuh. 200 000 €      
Aurinkopaneelit labrakäyttöön (säh+auto) 30 000 €        
Kiinteistön lämmitysjärjestelmän uusinta 20 000 €        500 000 €       
Menuetin pintasaneeraus 40 000 €        
Julkisivusaneerauksen toteutus 20 000 €        300 000 €      
Lukkarinpolku 180 000 €      100 000 €      -  €               
Luokkahuoneiden 1067 ja 1068 saneeraus 40 000 €        
Julkisivusaneerausta (mm. elem saumat) 60 000 €        
Sosiaalitilojen päivitys, auto-osasto 50 000 €        
Viheralueiden ja niiden valaistuksen uusintaa 30 000 €        
Sosiaalitilojen päivitys, rakennusosasto 50 000 €        
Aurinkopanelit kiinteistön katolle 50 000 €        
Saaren kartano 185 000 €      2 080 000 €   1 160 000 €   
Työpaja-rakennuksen (Valtra) kattomuutos ja -korjaus 600 000 €      
Päämajan pintasaneerausta 25 000 €        
UK-rakennuksen ikkunaremontti 60 000 €        
Uuden kasvihuoneen suunnittelu 80 000 €        
Pihattonavetan saneerauksen tarveselvitys 20 000 €        
Pihatto-navetan säilörehun muutos 150 000 €      
Uuden kasvihuoneen totetutus 1 800 000 €   
Useita asfaltointiehdotuksia (mm Leissantie-Valtra) 100 000 €      
Hirvilinna-rakennuksen ulkovuorauksen uusinta 30 000 €        
Jätevedenpuhdistamon laite 60 000 €        
Pihatto-navetan peruskorjaus 500 000 €      
KAMPUS 2 405 000 €      140 000 €      100 000 €      
Sarviniitynkatu 370 000 €      140 000 €      100 000 €      
Pienkonekorjaamon päivitys ja Log lattiakaivot 80 000 €        
Työsalien valaistuksien uusintaa 50 000 €        
Vesijohtojen saneerausta 100 000 €      
Työhuonelisäyksiä 2. krs käytävä/aula 60 000 €        
Talotekniikan hitsaustyöpisteiden saneeraus 80 000 €        
Asfalttipinnoituksen korjaukset ja lisäykset 60 000 €        
Savukaasujärjestelmän mahdollinen uusinta 50 000 €        
Sähköautojen latauspistelisäyksiä 30 000 €        
Punaisen peltihallin muutostyöt 100 000 €      
Kirkkotie 35 000 €        -  €               -  €               
Liikuntasalin näyttämön korjaus 20 000 €        
Tilanjakaja aula / ruokasali 15 000 €        
KAMPUS 3 720 000 €      320 000 €      150 000 €      
Wärtsilänkatu 7 640 000 €      180 000 €      100 000 €      
Vanhan osan 2. krs saneeraus (käytävä ja portaat) 200 000 €      
Vanhojen luokkatilojen uudistamista 300 000 €      
Rakentajien, autoasentajien ja autokorin lattiapinnoitteen uusintaa50 000 €        
Vanhan auditorio autoteippaushalliksi 60 000 €        
Paineilmaverkoston uusintaa 30 000 €        
Ravintolasalin saneeraus ja linjaston uusinnan aputyöt 80 000 €        
Julkisivusaneerausta 100 000 €      
Ammattikoulunkatu 1 -rakennuksen peruskorjaus 100 000 €      
Wärtsilänkatu 63 -  €               100 000 €      -  €               
Luokkien ja sosiaalitilojen toteutus 100 000 €      
Sibeliuksenväylä 80 000 €        40 000 €        50 000 €        
Peltolan teknisen tilan saneeraus 50 000 €        
Paatelan ikkunoiden peruskorjaus 30 000 €        
Paatelan ja Peltolan rappauskorjaukset 30 000 €        
Puistolan valojen muutos LED-valoiksi 20 000 €        
Peltolan kylmiöiden korjaussuunnitelma 40 000 €        
KAMPUS 4 1 670 000 €   1 010 000 €   360 000 €      
Keskikatu 270 000 €      110 000 €      60 000 €        
Opetustilojen yleinen pintasaneeraus 60 000 €        
Pysäköintihallin pintasaneeraus 30 000 €        
Pääoven tuulikaapin muutostyöt 180 000 €      
Opetustilojen yleinen pintasaneeraus 60 000 €        
Ilmanvaihdon mahdollisia parannuksia 50 000 €        
Opetustilojen yleinen pintasaneeraus 60 000 €        
Pekka Halosen Akatemia 1 400 000 €   900 000 €      300 000 €      
D-talon peruskorjaus 1 400 000 €   
A-talon peruskorjaus 900 000 €      
C-talon peruskorjaus 300 000 €      
YHTEISET 200 000 €      200 000 €      200 000 €      
Suunnittelemattomat korjaustarpeet 200 000 €      200 000 €      200 000 €      
Kaikki yhteensä 3 740 000 €   4 410 000 €   2 270 000 €   


