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Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä tuloksellinen vuosi 2020
Vuosi 2020 oli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 58. toimintavuosi ja se oli korona-pandemiasta johtuen kaikin puolin poikkeuksellinen.
Ammatillinen koulutus siirtyi maaliskuussa 2020 etä- ja monimuotokoulutukseen käytännössä muutaman päivän aikana. Toimintaa jatkettiin kesästä eteenpäin ns. hybridimallia
hyödyntäen ja näin on toimittu näihin päiviin saakka. Kuntayh-tymän toimenpiteet koronan leviämisen estämiseksi ovat toimineet erinomaisesti, eikä oppilaitoksessa ole ollut
koronasta johtuvia laajoja altistumistilanteita. Henkilöstön toiminta koronan torjunnassa
on ollut esimerkillistä.
Toiminnallisesti ja laadullisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosi 2020 oli hyvä. Saavutimme ja osittain ylitimme laadulliset tavoitteemme. Erityisesti opiskelija- ja työolobarometripalautteiden osalta tulokset olivat erinomaisia. Olemme erityisen tyytyväisiä myös
siihen, että saimme opintojen keskeyttämisten merkittävään laskuun, opintonsa keskeyttäneiden määrät laskivat edellisestä vuodesta yli 25 %.
Määrällisistä tavoitteista (tutkinto- ja opiskelijavuositavoitteet) jäimme jonkin verran.
Merkittävänä tähän vaikuttavana asiana oli koronasta johtuva opetuksen poikkeustilanne,
jossa kaikkien opiskelijoiden opinnot eivät edenneet aiemmin suunnitellun mukaisesti.
Joidenkin opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia jouduttiin pidentämään ja
keventämään opiskeluhaasteiden vuoksi.
Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta ja olivat keskimäärin 10,5
päivää/henkilötyövuosi.
Kuntayhtymän kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 21,5 milj. euroa, toimintatuottoja kertyi peräti 1,7 milj. euroa (+8,9 %) enemmän kuin edellisvuonna. Toimintakulut olivat 18,8
milj. euroa, jossa nousua edellisvuoteen +1,2 %.
Tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,7 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa edellisvuotta ja
0,7 milj. euroa talousarviota parempi. Keskeisenä syynä arvioitua parempaan taloudelliseen tulokseen olivat Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät kertaluonteiset lisämäärärahat koronan tukitoimiin sekä opettajien ja ohjaajien palkkaukseen ja ohjauksen tukitoimiin. Lisämäärärahojen käyttö tapahtuu pääosin vasta vuosina 2021 ja 2022, eikä kuntayhtymän tilikauden ylijäämä vuodelta 2020 siten ole vertailukelpoinen aiempien vuosien tuloksiin. Tulosta paransivat myös koronan myötä pienentyneet hankinta- ja matkakustannukset.
Oppilaitoksessa opiskeli vuoden aikana yhteensä 3955 opiskelijaa, jotka tulivat yhteensä
168 kunnasta eri puolelta Suomea. Omistajakuntien ulkopuolelta tuli noin kolmasosa kaikista opiskelijoista. Kaikista opiskelijavuosista n. 33 % oli alle 20-vuotiaiden suorittamia ja
77 % yli 20-vuotiaiden suorittamia.
Kuntayhtymä koulutti vuonna 2020 tutkintotavoitteista koulutusta yhteensä 1519,3 opiskelijavuotta, joka on hieman pienempi kuin edellisten vuosien volyymi. Pienempään volyymiin oli yhtenä keskeisenä syynä koronan aiheuttamat haasteet elinkeinoelämässä ja
sitä kautta oppisopimuskoulutuksen suunniteltua pienempi volyymi.
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Ylä-Savon ammattiopistosta valmistui vuoden 2020 aikana yhteensä 635 opiskelijaa erilaisiin ammatillisiin tutkintoihin.
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistamalla osakeyhtiöllä EduSavo Oy:lla vuosi 2020 oli
viides täysi toimintavuosi, jonka aikana sen liikevaihto kasvoi n. 29 % vuoteen 2019 verrattuna. Liikevaihto oli n. 942 000 euroa ja tulos ennen vero- ja 59 940 euroa. Yhtiön perustehtävänä on tuottaa markkinoille osaamisintensiivisiä palveluita kuntayhtymän puolesta.
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