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Tilinpäätös 2017
YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLÄ ONNISTUNUT TOIMINTAVUOSI
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 55. toimintavuosi oli ammatillisen koulutuksen toimintakentän osalta
suurta muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen reformi vietiin maaliin, ja uudet toiminta- ja rahoituslait
tulivat voimaan 1.1.2018.
Kuntayhtymä sai uuden järjestämisluvan, jossa määriteltiin ensisijainen toiminta-alue, toimintavolyymit
sekä tutkinnot, joissa kuntayhtymä saa koulutusta järjestää. Luvan yhteydessä kuntayhtymälle myönnettiin
myös joukko muita koulutustehtäviä VALMAsta vankilakoulutukseen. Ensisijaiseksi toiminta-alueeksi
määriteltiin Ylä-Savon alue, mutta kuntayhtymä saa järjestää ammatillista koulutusta myös muualla
Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Toiminnallisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintavuosi oli hyvä. Saavutimme asetetut
kokonaisopiskelijamäärätavoitteet ja ylitimme tutkintotavoitteet. Oppilaitoksesta valmistui vuonna 2017
yhteensä 850 opiskelijaa.
Kuntayhtymän toiminnan laatua on kehitetty aktiivisesti jo pitkään, ja keskeiset opetustoiminnan
laatutunnusluvut ovat vuosien saatossa merkittävästi parantuneet. Vuoden 2017 Opetus- ja
kulttuuriministeriön tulosrahoituksessa kuntayhtymä oli suurten ja monialaisten koulutusten järjestäjien
(47 järjestäjää) joukossa kahdeksas (seurantavuosi 2015).
Menestyimme erinomaisesti ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa, jonka tuloksena Ylä-Savon
koulutuskuntayhtymä sai vuoden 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön Ammatillisen koulutuksen
laatupalkinnon, jonka rahallinen arvo oli 100 000 euroa. Kilpailun erityisteemana oli tiedolla johtaminen.
Palkinto on ensimmäinen Pohjois-Savoon myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto.
Taloudellisesti kuntayhtymän toimintatuotot ylittivät vuodelle 2017 budjetoidun tason. Toimintakulut eivät
nousseet aivan samassa suhteessa, joten kuntayhtymän tulos oli parempi kuin talousarviossa arvioitiin.
Toimintatuottojen kasvun takana oli mm. ennakoitua parempi rekry-koulutusten kysyntä elinkeinoelämän
elpymisen myötä sekä vuoden lopussa myönnetty lisärahoitus oppisopimuskoulutukseen. Kokonaistuloksen
pysyminen positiivisena oli merkittävä saavutus ottaen huomioon rahoitukseen tehty 1,67 miljoonan euron
leikkaus verrattuna vuoteen 2016.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliseen koulutukseen kohdennetun leikkauksen pystyi toteuttamaan
joko opiskelijamäärää leikkaamalla tai toimintaa tehostamalla. Kuntayhtymä valitsi toiminnan
tehostamisen, ja koulutimme vuonna 2017 saman opiskelijamäärän kuin vuonna 2016.
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 toimintatuotot olivat 20,3 milj. euroa, toimintakulut 19,2
milj. euroa ja toimintakate 1,1 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa tavoitetta parempi. Rahoitustuottojen ja –
kulujen sekä poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 159 098,08 euroa.
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