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108 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen kokous 13-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

109 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallituksen kokous 13-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Asko Määttänen ja Siv Ilola.

110 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Hallituksen kokous 13-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Työjärjestys hyväksytään esityksen mukaisesti.
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111 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, talousarvio
2020
Hallituksen kokous 13-2019

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus merkitsee kuntayhtymien jäsenkuntien lausunnot tiedoksi ja toteaa, ettei niiden
johdosta ole tarvetta tehdä muutoksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto:













hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022
hyväksyy vuoden 2020 talousarvion
päättää strategiaosan sitovuustasoksi valtuustoon nähden strategian mukaisille
mittareille asetetut kuntayhtymätason tavoitteet sekä tuloskorttiin kirjatut
strategisten painopistealueiden mukaisille mittareille asetetut tavoitteet.
päättää, että strategisen painopisteen ’Ammattiylpeys’ tuloskorttitavoite ’Hakeutuminen koulutukseen’ vuosille 2020 – 2022 on sama kuin Opetus- ja
kulttuuriministeriön vuoden 2020 suoritepäätöksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä ja tavoite lisätään tuloskorttiin, kun suoritepäätös on saatu
tiedoksi.
päättää, että käyttötalousosan sitovuustaso on valtuustoon nähden tulosalueiden
tilikauden toimintakatteet (nettositovuus)
päättää, että tuloslaskelmaosan sitovuustasot valtuustoon nähden ovat
rahoitustuottojen ja –kulujen netto sekä tunnusluvuista kuntayhtymän
toimintakateprosentti
päättää, että investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on kiinteän
omaisuuden hankekohtaiset määrärahat ja irtaimen omaisuuden
kokonaismääräraha
päättää, että rahoitusosan sitovuustaso valtuustoon nähden lainakannan
muutokset sekä oman pääoman muutokset; ja että rahoituslaskelman
tunnusluvuista valtuustoon nähden sitova on lainanhoitokate
päättää lisäksi, että rahoitusosassa hallitukseen nähden sitovaa on tunnusluku
kassan riittävyys
päättää, että kuntayhtymä voi ylläpitää 500 000-1 000 000 euron
kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä, joita voidaan käyttää
tarvittaessa täysimääräisesti lyhytaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi
päättää, että talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset,
toiminnalliset ja taloudelliset kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko
konsernia
Lisäksi hallitus päättää, että mikäli toiminta- ja taloussuunnitelmassa, liite 1
havaitaan kirjoitus- ja muita sen luonteisia asiasisältöön vaikuttamattomia
virheitä, kuntayhtymän johtaja voi tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen
kuntayhtymän valtuuston käsittelyä.
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Perustelut
Strategia ja toiminnalliset tavoitteet
Kuntayhtymän strategia on uudistettu vuoden 2018 aikana. Toimintaympäristön jatkuva ja
kiihtyvä muutos eivät enää mahdollista strategista suunnittelua kiinteälle ajanjaksolle.
Siksi strategiakauden päättymistä ei ole määritelty. Suunnitellut toimenpiteet ovat
kuitenkin sellaisia, joiden toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä suunnitelmallista ja
tavoitteellista toimintaa. Vaikka vision mukainen päämäärä Joka päivä parempi
ammatillisen osaamisen kehittäjä säilyykin, on mahdollista, että sen toteuttamiseksi
tarvittavat toimenpiteet muuttuvat hyvinkin nopeasti. Tästä syystä strategiaa toteutetaan
etupainotteisesti siten, että vision tavoite toteutuu päivittäisessä työskentelyssä.
Strategian painopistealueet ovat pedagogiset ratkaisut, ammattiylpeys sekä palveluiden
toteuttaminen. Kaikille kolmelle alueelle suunnitellaan toimenpiteitä siten, että niitä on
mahdollista toteuttaa työryhmäkohtaisesti. Yksityiskohtaiset toimenpiteiden
toteutussuunnitelmat ja tavoitteet vahvistetaan erikseen kunakin vuonna talousarvion
laadinnan yhteydessä. Samassa yhteydessä kuntayhtymän hallitus seuraa strategisten
tavoitteiden toteutumista ja käsittelee mahdolliset strategian täydennykset ja muutokset.
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2020 käyvät ilmi taulukossa 1 olevasta
tuloskortista. Tulokortissa esitetyt tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan ja
siihen kirjattuihin tavoitteisiin, vuoden 2019 tähän mennessä kerättyyn koulutuksen
järjestäjien suorite- ja vaikuttavuusmittareiden vertailutietoon. Strategian, tuloskorttiin
asetettujen tavoitteiden sekä kuntayhtymän tähänastista suoriutumista koskevan
seurantatiedon perusteella laaditaan työryhmäkohtaiset yksityiskohtaiset toiminta- ja
toiminnan kehityssuunnitelmat, jotka toteuttamalla asetetut tavoitteet saavutetaan.
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Talousarvion laatimisen periaatteet
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017)
sisältää ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutokseen liittyvän siirtymäsäännön. Sen
mukaisesti vuonna 2020 rahoitus muodostuu neljästä elementistä siten, että 70 %
kokonaisuudesta on perusrahoitusta, 20 % suoriteperusteista ja 10 % vaikuttavuuteen
perustuvaa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen käyttöön varatusta kokonaissummasta on
varattu vuonna 2020 noin 1 % strategiarahoitukseen, jonka myöntämisperusteista Opetusja kulttuuriministeriö päättää erikseen. Vuoden 2019 rahoitus on muodostunut
pääsääntöisesti tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään pohjautuvasta perusrahoituksesta
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Talousarviota laadittaessa on oletettu, että rahoitusjärjestelmän muutos ei vielä tässä
vaiheessa vaikuta SSKKY:n valtionosuusrahoituksen kokonaismäärään. Tavoitteellisten
opiskelijavuosien oletetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla, eli 2088:ssa, jolloin
valtionosuustulot olisivat 19,03 miljoonaa euroa.
Hallitus on varannut vuoden 2020 talousarvioesityksessä 80 milj. euroa kertaluonteisena
tulevaisuusinvestointina opettajien ja ohjaajien lisäämiseen nopeasti ja suunnitelmallisesti.
Rahoitus myönnetään perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena vuoden 2020
ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä. Tarkoitus on, että se tulee haettavaksi
alkukeväällä 2020. Mahdollisia vaikutuksia kuntayhtymän toimintatuottoihin ei ole
huomioitu tässä talousarviossa. Myöskään valtion toisen lisätalousarvion 2019 perusteella
mahdollisesti myönnettävää lisärahoitusta ei ole huomioitu – haettu summa on 285 000
euroa.
Kuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaisesti kuntayhtymä rahoittaa toimintansa
tulorahoituksella. Menot katetaan pääosin valtiolta saatavalta ammatillisen koulutuksen
rahoituksella. Kuntayhtymän muita tuloja ovat mm. asiakastyö- ja vuokratulot sekä
palveluiden myynti tytäryhtiölle. Investointimenot katetaan tulorahoituksella, kassavaroilla
sekä tarvittaessa lainarahoituksella. Suunnitelman mukaiset poistot merkitään kuluiksi
valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.
Kuntayhtymässä siirrytään vuoden 2020 alussa opetus- ja opintojen ohjaushenkilöstön
vuosityöaikaan, joka aiheuttaa henkilöstökustannuksiin noin 250 000 euron pysyvän
korotuksen. Lisäksi on arvioitu, että työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden tulokset
aiheuttavat 2,5 % korotuksen henkilöstökustannuksiin. Korotus on huomioitu
täysimääräisenä jo vuoden 2020 talousarviossa.
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Investoinnit vuonna 2020 ovat maltilliset. Irtaimen omaisuuden investointien
kokonaissumma on 20 000 euroa. Se muodostuu tietojärjestelmäinfrastruktuuriin
tehtävistä päivityksistä. Kiinteän omaisuuden investoinnit muodostuvat kahdesta
kokonaisuudesta: Taitajankatu 6:n linjasaneeraus sekä aurinkosähköjärjestelmän
rakentaminen Taitajankatu 4:ään. Näiden investointien kokonaismäärä on 493 000 euroa.
Varovaisuuden periaatetta noudattaen investointiosaan ei varata pysyvien vastaavien
myyntituloja. Mahdollisesti toteutuessaan ne parantavat kuntayhtymän maksuvalmiutta.
Kiinteistökorjauksiin on investointimäärärahan lisäksi varattu käyttötalouteen 200 000
euron määräraha, joka jakautuu tasan Taitajankatu 6:n ikkunoiden uusimisen ja
Hyvoninkatu 1:ssä sijaitsevien metallialan opetustilojen uudistamisen kesken.
Kone- ja laitehankinnat kohdistuvat kokonaisuudessaan opetuksessa tarvittaviin
välineisiin. Niiden hankinta-arvo on yhteensä 545 000 euroa, josta on arvioitu
muodostuvan noin 91 000 euron vuotuinen leasingkustannus. Koneiden ja laitteiden
tyypilliset leasingrahoitusajat ovat 5-7 vuotta.
Yhteenveto kuntayhtymän keskeisistä tuloarvioista ja menoeristä sekä taloudellista
luvuista on esitetty taulukossa 2.

Suunnitelmavuosina 2020 - 2021 toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen
rahavirran netto on positiivinen eli vuosikate riittää yksistään kattamaan suunnitellut
investoinnit ja vieraan pääoman lyhennykset. Suunnitelmavuonna 2022 rahavarat
pienenevät 0,111 milj. euroa. Tähän vaikuttaa Taitajankatu 6:teen suunniteltu katon
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peruskorjaus, jonka kokonaiskustannusarvion on 1,0 milj. euroa. Suunnitelmakaudella ei
arvioida olevan tarvetta lainarahoitukseen.
Konserni
Koulutuskuntayhtymä ja sen 100 % omistama osakeyhtiö, Salon seudun koulutus Oy
muodostavat konsernin. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alussa, ja sen
hoidettavaksi on siirretty ei lakisääteinen – koulutus sekä tutkintoon johtamaton
työvoimakoulutus. Henkilökuntaa siirtyi yhtiön palvelukseen vuoden 2017 alussa. Talousja toimintasuunnitelmassa asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset
kuntayhtymätason tavoitteet koskevat koko konsernia.
Kuntayhtymäkonsernin tuloslaskelma suunnittelukaudella 2020 – 2022 on esitetty
taulukossa 3.

Koko kuntayhtymäkonsernille asetettavat taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 4.

Taustatiedot
Valtuuston on hyväksyttävä kuntalain 110.1 §:n mukaan vuoden loppuun mennessä
kunnalle/kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi
tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen IV lu-vun 19 §:n mukaan
valtuuston tulee hyväksyä talousarvio sekä -suunnitelma 30.11. mennessä.
Kuntayhtymän perussopimuksen 19 §:n mukaisesti talousarviota- ja suunnitelmaa
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän
toiminnan kehittämiseksi. Hallitus on käsitellyt alustavasti talousarviota kokouksessaan
15.10.2019 (Hall. 11/2019, § 90) ja pyytänyt esityksen mukaan lausunnot jäsenkunnilta
8.11.2019 mennessä. Esityslistan liitteenä 2 koonti kuntayhtymän jäsenkuntien
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Hallitukselle 5.11.2019 (Hall. 12/2019, § 102) esiteltyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan
ei ole tehty muutoksia kokouksen jälkeen.
Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu päättämää talous- ja toimintasuunnitelmasta sekä
talousarviosta 20.11.2019.
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