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Tiedotusvälineille:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintavuosi 2014 sekä laadullisesti että
taloudellisesti onnistunut
Yleistä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 52. toimintavuosi oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti
menestyksellinen huolimatta siitä, että toteutimme merkittäviä toiminnan, talouden ja henkilöstön uudelleen järjestelyjä niukkenevien taloudellisten resurssien vuoksi.
Kuntayhtymän toiminta organisoitiin uudelleen käymällä läpi kaikki kuntayhtymän keskeiset
prosessit. Näiden pohjalta myös organisaatiorakenne uudistettiin ja otettiin käyttöön 1.1.2015.
Vuoden aikana tehtiin myös päätökset toimitilojen uudelleen järjestelyn osalta. Samanaikaisesti on kehitetty uusia toimintamalleja toiminnan seurannan, analysoinnin ja ohjaamisen tehostamiseksi.
Toiminnan laatu
Huolimatta tiukentuneista resursseista oppilaitoksen toiminnan taloudelliset ja laadulliset tunnusluvut vuoden 2014 osalta olivat hyvällä tasolla.
Ylä-Savon ammattiopiston vuosiopiskelijamäärä oli yhteensä 1979 ja määrä kasvoi edellisvuodesta 46 opiskelijalla. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tästä oli 1160,8 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä oli 277,5. Aikuiskoulutuksessa kertyi 112 018 opiskelijatyöpäivää, mikä vastaa 541 opiskelijatyövuotta.
Tutkinnon suorittaneita opiskelijoita valmistui eri ammatteihin kaikkiaan 795. Heistä ammatillisen perustutkinnon suoritti 517 opiskelijaa, ammattitutkinnon 228 ja erikoisammattitutkinnon
50 opiskelijaa. Lisäksi 136 henkilöä täydensi ammattitaitoaan suorittamalla jonkin tutkinnon
osan.
Ammatillisen peruskoulutuksen osalta läpäisyaste oli 70,5%, mikä parani hieman edellisestä
vuodesta. Negatiivinen keskeyttäminen säilyi edelleen alhaisella tasolla ollen 3,28%. Opiskelijatyytyväisyys opetuksen toteuttamiseen ja opetusympäristöihin parantui aikaisemmista mittauksista. Muutkin opetuksen laadulliset tunnusluvut ovat kokonaisuutena parempia kuin ammatillisessa koulutuksessa keskimäärin.
Henkilöstö
Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa 276 päätoimista henkilöä. Päätoimisten määrä väheni edellisvuodesta kahdeksalla henkilöllä. Henkilöstökulut olivat 14,9 milj. euroa ja ne
olivat 62,5 % toimintakuluista.
Henkilöstön koulutukseen käytettiin viime vuonna kaikkiaan 684 700 euroa eli 5,9 % palkkasummasta. Henkilöstökoulutuksen painopisteenä oli laatutoimintaan liittyvä prosessikoulutus. Sairauspoissaolojen määrä pieneni edelleen ja väheni 19,9% edellisestä vuodesta. Työolobarometri -mittauksen (TOB) mukaan henkilöstön tyytyväisyys työhönsä parani ja mittaustulos oli vuodesta 2008 toteutettujen mittausten osalta paras.
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Talous
Kuntayhtymän taloudellinen tilanne säilyi edelleen vahvana ja asetetut tavoitteet saavutettiin.
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 25,8 milj. euroa ja toimintakulut 23,9 milj. euroa. Toimintakate oli 1,96 milj. euroa, mikä on 7,6 % liikevaihdosta, edellisvuonna 9,4 %.
Tilikauden tulos oli 376 574 euroa voitollinen, edellisvuonna 1 439 993 euroa. Tulosta pienensi
rakennushankkeisiin liittyvät pakollinen varaus ja lisäpoistot, yhteensä 471 940 euroa. Ilman
ko. eriä tulos olisi ollut noin 848 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 658 000 euroa.
Kuntayhtymän tulos on ollut voitollinen aina ennenkin ja tästä syystä omavaraisuusaste on hyvä, 82,4 %. Kertynyttä ylijäämää on taseessa 13,1 milj. euroa. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet toimintojen edelleen kehittämiselle.
Kuntayhtymän investoinnit olivat bruttona 2,1 milj. euroa. Siitä rakennusinvestoinnit olivat 1,6
milj. euroa. Suurin hanke oli eläinsairaalan rakentaminen Hingunniemeen, 1,4 milj. euroa.
Saatu EU- ja muu rahoitus kattoi investoinnista 96 %.
Investointiosaan kuuluvia irtaimistohankintoja tehtiin kaikkiaan 422 000 eurolla, suurimpana
Älykäs tuotantosolu-hankkeeseen kuuluva robotti- ym. kone- ja metallialan laitehankinnat.
Saatu hankerahoitus kattoi irtaimistohankinnoista noin puolet.
Kuntayhtymä on voimakkaasti panostanut toimitilojensa peruskorjaukseen ja rakentamiseen
sekä opetusvälineiden hankkimiseen. Vuodesta 2000 lähtien investoinnit ovat olleet 31,7 milj.
euroa eli keskimäärin 2,1 milj. euroa vuodessa. Investoinnit on pystytty rahoittamaan pääosin
toiminnallisella tuloksella. Korollista velkaa oli vuoden lopussa 1,1 milj. euroa. Jäsenkuntien
rahoitusta investointeihin ei tarvittu. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.
Ylä-Savon ammattiopiston asema seudullisena ja monipuolisena koulutuksen tarjoajana jatkuu
edelleen vahvana. Pystymme kehittämään toimintaamme alueemme ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti osaavan ja motivoituneen henkilöstön, asianmukaisen infrastruktuurin sekä hyvän taloudellisen asemamme avulla.
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