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1.1

YLEISTÄ

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Ammatillisella koulutuksella on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä rooli osaamisen kehittämisessä sekä alueen elinvoiman edistämisessä. Viimeisten vuosien aikana ammatilliseen koulutukseen on kohdentunut huomattava määrä toiminnallisia ja
rahoituksellisia uudistuksia. Koulutuksen järjestäjät ovat pystyneet reagoimaan muutoksiin ennakoiden ja ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksiin on tullut huomattavasti monimuotoisuutta.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta on esitetty tehtäväksi huomattavia muutoksia, jotka vaikuttavat vuoden 2021 rahoitukseen. Suurimpana muutoksena odotetaan toteutuvaksi rahoituspohjan jäädyttäminen vuoden 2020 tasolle, jolloin jatkossa
ammatillisen koulutuksen rahoituksesta 70% tulisi perusrahoituksena (opiskelijavuodet), 20% suoritusrahoituksena (tutkinnot ja tutkinnon osat) ja 10% vaikuttavuusrahoituksena (opiskelijoiden työllistymis- ja jatko-opintoprosentit sekä opiskelija- ja työelämäpalaute). Lausuntokierroksella olleessa asetusluonnoksessa esitettiin merkittäviä muutoksia myös opiskelijavuosikertymän laskentaan sekä tutkintokohtaisiin rahoituksen painokertoimien uudelleenkohdennuksiin sekä työvoimakoulutuksen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoituksen painokertoimiin. Näiden muutosten
osalta ministeriö ilmoitti jatkavansa valmistelua vuonna 2021, joten mahdollisten
muutosten vaikutus koulutuskuntayhtymän rahoitukseen voidaan arvioida vuoden
2021 aikana.
Vuoden 2021 yksi merkittävimmistä koulutuspoliittisista uudistuksista tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan oppivelvollisuusiän laajentuminen 18v. ikään 1.8.2021
lähtien sekä sitä kautta maksuton toinen aste 20v. ikävuoteen saakka (ensimmäisen
toisen asteen tutkinnon osalta). Vuoden 2021 osalta maksuttomuus koskee keväällä
2021 perusopetuksen päättävää ikäluokkaa. Oppivelvollisuusiän laajentumisella on
merkittävä vaikutus valtakunnallisesti väestön koulutustasoon sekä pitkällä aikavälillä
työllisyysasteen nousuun. Toisen asteen koulutuksen suorittaminen on yksilön kannalta merkittävää, sillä tilastollisesti on nähtävissä, että ainoastaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden työllistyminen on huomattavasti matalampi vähintään toisen
asteen koulutuksen suorittaneisiin verrattuna. Uudistuksen onnistuneen toteutuksen
takeena tulee kuitenkin olla perusasteen koulutuksessa saatavat riittävät tiedot ja taidot, joiden perustalle toisen asteen koulutus voidaan lähteä suorittamaan. Tällä hetkellä ammatilliseen koulutukseen tulee alati kasvava joukko riittämättömillä perustaidoilla hakeutuvia opiskelijoita (mm. luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattiset taidot).
Uudistuksen toteuttamisessa on huomioitava tämä asia valtakunnallisesti. Koulutuksen järjestäjinä kannamme lisäksi huolta uudistuksen rahoituksesta ja sen riittävyydestä takaamaan sekä opetuksen ja materiaalien maksuttomuuden että riittävät tukitoiminnot niitä tarvitseville opiskelijoille. Uudistuksen onnistunut toteuttaminen vaatii
myös hyvää alueellista yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.
Ammatillisen koulutuksen uudistusten päätavoitteena on ollut koulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän yhä nopeammin muuttuvia osaajavaatimuksia niin osaamisen kuin koulutuksen joustavuuden näkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen ny-
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kyistä joustavuutta kuvaavat osaamisperusteisuus, yksilölliset oppimispolut, monimuotoiset oppimisympäristöt sekä koulutuksen ja työelämän tiivis yhteistyö. Koulutuskuntayhtymässä on panostettu oppimisympäristöjen kehittämiseen, toimintamallien sekä -prosessien yhtenäistämiseen sekä henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Nykyisen hallitusohjelman linjausten mukaisesti ammatilliseen koulutukseen
kohdennetaan edelleen vuonna 2021 lisärahoitusta, vuosia jatkuneiden leikkausten
jälkeen. Rahoituksen painopistealueita ovat opetus- ja ohjausresurssien lisääminen,
täysien opetuspäivien ja –viikkojen tarjoaminen sekä yksilölliseen opiskeluun tähtäävien erilaisten ratkaisuiden kehittäminen.
Laki- ja rahoitusuudistuksen myötä koulutuksen järjestäjien toiminta pohjautuu entistä
tiiviimmin työelämän osaajatarpeisiin eli koulutukset pyritään suuntaamaan aloille,
joilla työllistyminen tai yrittäjyys sekä jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät. Koulutuskuntayhtymässä tehdään yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa niin koulutuksen suunnittelun kuin toteutuksen näkökulmasta. Jatkossa tavoitteena on, että
kuntayhtymän eri alojen työelämäfoorumit toimivat entistä vahvemmin myös auditoijan roolissa, arvioiden jatkuvasti koulutuksen pedagogista ja toiminnallista laatua, vaikuttavuutta ja kehittämistyötä. Kuntayhtymän toiminta-alueelle kohdentuu tulevien
vuosien aikana merkittävä määrä teollisia suurhankkeita / investointeja, joten olemme
vahvistaneet myös tutkintotarjontaa alueen yritys- ja elinkeinoelämän osaajatarpeiden pohjalta. Tällä tavalla pystymme varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden
seutukunnassa myös jatkossa yhä useammalla eri alalla. Yritysyhteistyön rinnalla
koulutuskuntayhtymässä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien
sekä korkeakoulutkumppaneiden kanssa. Tavoitteena on luoda jatko-opintopolut
kuntayhtymässä koulutettaville aloille sekä tuoda seutukunnan elinkeinoelämän kannalta merkittävät korkeakoulumahdollisuudet alueelle, yhteistyössä eri korkeakoulukumppaneiden kanssa ja monimuotoisia oppimismahdollisuuksia hyödyntäen Monikampus-alustamallimme pohjalta.
Nykypäivän osaamisen kehittäminen vaatii joustavuutta niin toimintojen kuin rakenteiden osalta. Koulutuskeskus Brahe toimii vuonna 2021 uudistuneella organisaatiorakenteella, jossa opetuksen järjestämisestä vastaa yksi oppilaitos ja koulutuksen
vastuualueet on jaettu neljään toimialaan: tekniikka, palvelut, luovat alat ja luonnonvara-alat. Kehittämisen painopistealueita tulevat olemaan toimintavuoden aikana laatujärjestelmän ja prosessien yhtenäistäminen ja kehittäminen, opetuksen, digipedagogiikan ja digiohjauksen kehittäminen sekä työ- ja opiskeluhyvinvoinnin ja -jaksamisen kehittäminen
Vuoden 2020 osalta voimme ilolla todeta, että saimme asiakkailtamme erittäin hyvän
palautteen toiminnastamme. Haluamme palvella myös jatkossa opiskelijoita ja työelämäkumppaneitamme joustavalla, laadukkaalla ja yhteistyöhön pohjautuvalla
osaamisella.

Kehittämisterveisin,
Jaana Ritola
kuntayhtymän johtaja, rehtori
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1.2

Jäsenkunnat, päätösvalta ja kuntien edustajat

Vuodesta 2020 alkaen Raahen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Pyhäjoen
kunta, Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta.
Vuoden 2020 alusta voimaan tullut muutos jäsenkuntien määrässä edellytti Raahen
koulutuskuntayhtymän nykyisen perussopimuksen muuttamista muun muassa kuntayhtymän muodostavien kolmen jäsenkunnan omistussuhteiden osalta. Lisäksi kuntayhtymän perussopimusta päätettiin muuttaa niin, että jatkossa jäsenkuntien valtuustojen sijaan ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Uusi perussopimus laadittiin marraskuussa 2020 ja jäsenkunnat hyväksyvät sen valtuustoissaan
vuoden 2020 – 2021 vaihteessa. Uusi perussopimus tulee voimaan tammikuussa 2021
ja kumoaa aiemman 1.1.2016 hyväksytyn perussopimuksen.
Vuodesta 2020 alkaen yhtymähallituksen kokouksessa on kunnista yhteensä kymmenen (10) jäsentä, joiden määrää jakautuu kunnittain seuraavasti:
Raahe
Siikajoki
Pyhäjoki
Yhteensä

7
2
1
10.

Jokaiselle yhtymähallituksen varsinaiselle jäsenelle on nimetty varajäsen. Hallituksenjäsenen (varajäsenen) toimikausi on neljä (4) vuotta.
Koulutuskuntayhtymän hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenet vuonna
2021 ovat seuraavat henkilöt:

Raahe

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Parkkila Pasi

Keränen Harri

Aho Virpi

Valtanen Pirkko

Kananen Auli

-

Pulkkanen Nina

Palokari Raili

Rautio Risto

Simomaa Jaakko

Törmikoski Jari

Rautio Tomi

Vedenoja Simo

Tuhkala Veli-Pekka

Pyhäjoki

Haapakoski Mika

Niemelä Päivi

Siikajoki

Ekman Erik

Palokangas Esa

Salmenkangas Riitta-Liisa

Nikola Satu.

Hallituksen jäsenistöä voi muuttaa sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021 järjestettävät
kuntavaalit.
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1.3

Väestö
Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee. Maamme
väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2031. Vuonna 2050 väkiluku olisi
noin 100 000 nykyistä pienempi.
Tilastokeskuksen mukaan Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-alueen väestömäärä laskee tulevina vuosina. Väestömäärän laskusta huolimatta keskiasteen koulutukseen hakeutuvien ikäluokkien määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Toiminta-alueen kuntien väestömääriä ja keskiasteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien 16 –vuotiaiden nuorien määriä on tarkasteltu taulukoissa 1 ja 2.
Merijärven kunta on mukana toistaiseksi Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-aluetta koskevissa väestöennusteissa, koska sen asukkaista osa hakeutuu edelleen opiskelijaksi Raahen koulutuskuntayhtymään. Taulukon 1 väkiluvut ovat ennusteita lukuun
ottamatta vuosia 2019 ja 2020. Vuoden 2019 kuntakohtainen väkiluku perustuu Tilastokeskuksen väkilukutietoon 31.12.2019 ja vuoden 2020 Tilastokeskuksen väkilukutietoon 31.10.2020.
Taulukko 1 (Tilastokeskus 31.12.2019)
Kunta (väki2019
2020
luku)
Merijärvi
1 089
1 083
Pyhäjoki
3 075
3 042
Raahe
24 689
24 376
Siikajoki
5 141
5 040
Yhteensä
33 994
33 541

2021

2022

2023

2030

2040

1 048
3 033
24 288
5 057
33 426

1 034
2 997
24 110
4 993
33 134

1021
2 962
23 932
4 933
32 848

936
2 736
22 545
4 548
30 765

820
2 462
20 615
4 143
28 040

Alla olevassa taulukossa 2 on Tilastokeskuksen ennuste Raahen koulutuskuntayhtymän toiminta-alueelta keskiasteen koulutukseen mahdollisesti hakeutuvien 16 –vuotiaiden nuorten määristä vuosina 2019 – 2031.

Taulukko 2 (Tilastokeskus 31.12.2019)
Jäsenkunta 2020
Merijärvi
Pyhäjoki
Raahe
Siikajoki
Yhteensä

12
35
341
66
454

2021

2022

2023

22
38
326
77
463

18
37
330
89
474

15
40
345
68
468

2024 2025 2026
15
41
344
73
473

17
47
337
82
483

12
40
340
85
477

2027

2028

2029

21
40
341
79
481

15
39
349
73
476

20
45
304
80
449

2030 2031
16
37
307
76
436

22
32
275
63
392
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Henkilöstö ja organisaatio
Raahen koulutuskuntayhtymässä henkilöstösuunnittelu on tärkeässä roolissa
ammatillisen koulutuksen viime vuosina kohtaamien taloudellisten haasteiden
ratkaisemisessa. Koulutuskuntayhtymässä tehdään toiminto- ja toimialakohtaista
henkilöstösuunnittelua ajallisesti yhtä aikaa taloussuunnittelun kanssa niin, että se ei
ole irrallista, vaan on mukana kuntayhtymän jokapäiväisessä toiminnassa.
Perusajatuksena henkilöstö suunnittelussa on huomioida kaikki ne vaihtoehdot, joiden
avulla kuntayhtymässä varmistetaan oikea ja riittävä osaaminen sekä oikein resursoitu
henkilöstö. Tavoitteena on huolehtia, että kuntayhtymässä on oikeanlaista osaamista,
oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.
Vuonna 2019 Raahen koulutuskuntayhtymän palveluksessa työskenteli keskimäärin
131 työntekijää ja vuonna 2020 kesimäärin 128 työntekijää, joista
opetushenkilökuntaan kuului 84 työntekijää ja muuhun henkilökuntaan 44 työntekijää.
Määrän ennakoidaan kasvavan muutamalla työntekijällä vuonna 2021.
Raahen koulutuskuntayhtymässä siirryttiin opetushenkilöstön osalta vuosityöaikaan
1.8.2018 alkaen onnistuneesti. Vuosityöaika on joustavoittanut opettajien työaikaa ja
se on mahdollistanut opetuksen järjestämiseen ympärivuotisesti. Lisäksi vuosityöaika
on tuonut aikaisemmin ns. näkymättömän osan opettajan työstä (esim. suunnittelun ja
arviointiin liittyvän paperityön) näkyväksi osaksi vuosityöaikasuunnitelmaa ja sen
seurantaa.
Raahen koulutuskuntayhtymässä tärkeäksi koettuja arvoja ovat opetushenkilökunnan,
muun henkilökunnan ja opiskelijoiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä heidän
tukeminen oman työnsä suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteen on, ettei
kenenkään työntekijän työmäärä kasva kohtuuttomaksi ja että työtehtävät
suhteutetaan henkilön koulutustaustaan ja osaamiseen. Työhyvinvoinnin ja työssä
jaksamisen kannalta esimerkiksi opettajien työaika suunnitellaan niin, että vuosityöaika
ei ylittäsi merkittävästi 1 500 tuntia. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, oman työn
suunnittelemiseen sekä kehittämiseen panostamalla henkilökunnan ja opiskelijoiden
hyvinvointi paranee ja sairaspoissaolot vähenevät.
Raahen koulutuskuntayhtymän jokaiselle työntekijöille järjestetään vuosittain
osastojen / esimiehen ja alaisen välillä käytävä onnistumiskeskustelu, jossa luodaan
yhteinen näkemys siitä, mihin ollaan menossa ja millaisia tavoitteita ja keinoja matkalla
tarvitaan. Keskusteluissa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön,
kehittymiseen työssä, työssä onnistumiseen ja työhyvinvointiin. Onnistumiskeskustelu
on esimiehelle mahdollisuus auttaa osastoaan ja tiimiään onnistumaan työssään.
Raahen koulutuskuntayhtymässä koetaan tärkeäksi vahvistaa opetushenkilöstön
työelämävalmiuksia ja -osaamista. Tavoitteena on, että toistaiseksi voimassa olevassa
palvelussuhteessa oleva opetushenkilöstö käy työelämäjaksolla vähintään kerran
viiden vuoden aikana.
Raahen koulutuskuntayhtymän organisaatiorakenne uudistui vuoden 2020 alusta
alkaen. Uusi organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista
ammatillisen koulutuksen järjestämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Raahen
koulutuskuntayhtymä
muodostuu
yhdestä
opetuksenjärjestäjästä,
jonka
markkinoinnillinen toiminimi on Koulutuskeskus Brahe. Koulutuskeskuksella on neljä
toimialaa: luonnonvara-ala, luovat alat, tekniikan ala, palveluala, joita johtavat
toimialapäälliköt. Alajako tukee Raahen koulutuskuntayhtymän perustehtävää ja siinä
onnistumista. Organisaatiouudistus on merkittävä ja siihen liittyvä toimintakulttuurin
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muuttaminen edellyttää motivoivaa ja mahdollistavaa sekä kannustavaa henkilöstön
johtamista ja esimiestyötä. Hyvä henkilöstöjohtaminen on kuntayhtymän keskeinen
arvo, joka tuo kilpailuetua.

2

TAVOITTEET

Raahen koulutuskuntayhtymälle on laadittu kuntayhtymän hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2021, joka pohjaa voimassa olevaan strategiaan sekä määriteltyihin kehittämisohjelmiin vuosille 2018 – 2021. Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu 1.1.2018 voimaan astuneen lakiuudistuksen ja
ammatillisen koulutuksen reformin tuomat uudistukset. Kuntayhtymän strategia päivitetään kevään 2021 aikana.

2.1

Yleistavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan
vuoden tavoitteellisten opiskelijavuosien ja rahoituksen määrän. Lisäksi vahvistetaan
kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Ministeriön tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan koulutuksen
järjestäjät saavat varainhoitovuoden 2020 suoritepäätöksen joulukuun 2020 aikana.
Ministeriö on varannut oikeuden tarkastella tulevien suoritepäätösten osalta aikaisempien vuosien opiskelijavuositoteutumia sekä muita rahoituksen mittareita. Vuoden 2021
suoritepäätökset noudattanevat lähtökohtaisesti vuoden 2020 suoritepäätöksiä, päivitettynä vuoden 2018 – 2020 toteutumatietojen vaikutuksilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen pohjalta järjestämisluvan vähimmäisopiskelijavuosien 890 lisäksi koulutuskuntayhtymän suoritepäätöksellä jaettavat tavoitteelliset
opiskelijavuodet olivat vuonna 2020 yhteensä 147 opiskelijavuotta ja lisäksi toimintavuoden aikana saatiin lisäsuoritepäätöksellä 25 opiskelijavuotta. Koulutuskuntayhtymä
on hakenut vuodelle 2021 maltillista korotusta opiskelijavuosien määrään.

2.2

Toiminnalliset tavoitteet
Strategian mukaisesti Raahen koulutuskuntayhtymän tavoite on tarjota asiakkaille laadukkaita ja joustavia koulutusmahdollisuuksia, joiden jälkeen asiakas työllistyy, siirtyy
jatko-opintoihin tai aloittaa yritystoiminnan. Raahen koulutuskuntayhtymä on tehnyt pitkäaikaista ja läheistä yhteistyötä alueen elinkeino- ja yrityselämän kanssa ja kaikkien
koulutusalojen suunnittelussa huomioidaan työelämän osaajatarpeet ja suunnittelu tehdään yhteistyössä alan työelämätoimijoiden kanssa.
Vuoden 2021 tavoitteena on kehittää edelleen tutkintoihin ja tutkinnon osiin tai niitä
pienempiin osiin pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
joustava ja ympärivuotinen opintoihin hakeutuminen. Tämä tarkoittaa kykyä ottaa vastaan uusia opiskelijoita ympäri vuoden ja järjestää heille tarkoituksenmukainen, työelä-
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mälähtöinen opintopolku työelämään, jatko-opintoihin tai yrittäjäksi. Kaikille opiskelijoille laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma mahdollistaa jatkossa entistä yksilöllisemmän osaamispolun ja tiiviimmän ohjauksen opintojen rinnalla.
Opiskelijoita tuetaan ennakoiden aina opintojen aloituksesta, tutkinnon tai tutkinnon
osien suorittamiseen, tuetaan työllistymistä sekä jatko-opintoihin siirtymistä ja tarjotaan
tarvittaessa tukitoimia opintojen sujuvuuden takaamiseksi ja keskeytysten ehkäisemiseksi.
Raahen koulutuskuntayhtymän strategia tullaan päivittämään kevään 2021 aikana.
Raahen koulutuskuntayhtymän voimassa olevan strategian mukaiset arvot ja visio:

Visio:
Koulutuskeskus Brahe on laadukas ja verkostoitunut ammatillisen koulutuksen
osaaja.

Arvot:







Laadukas
- Hankkimallaan koulutuksella opiskelija työllistyy tai siirtyy jatko-opintoihin
Joustava
- Pedagogiset ratkaisut mahdollistavat yksilöllisen opintopolun ja lisäksi koulutuksella vastataan yrityselämän muuttuviin tarpeisiin
Osaava
- Osaava henkilöstö ohjaa opiskelijasta osaavan tekijän
Yhteisöllinen
- Toisista välittävä yhteisö, joka antaa tilaa uusille toimintamalleille ja
uuden luomiselle

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021:

Raahen koulutuskuntayhtymässä on nelivuotinen kehittämisohjelma, jonka toiminnalliset tavoitteet jakaantuvat viiden pääteeman alle, jotka ovat 1. Asiakas toiminnan ytimessä, 2. Yhteistyöllä ja verkostoilla tuloksia, 3. Osaamisperusteinen & vaikuttava ja
laadukas koulutus, 4. Taloudellinen kannattavuus sekä 5. Laatutyö ja kehittäminen.
Jokaisen pääteeman alle on määritetty kuntayhtymätasoisesti 3-5 toiminnallista tavoitetta, joiden suunnittelu ja toimeenpano tehdään vuoden 2021 aikana.

1. Asiakas toiminnan ytimessä:
 Opiskelijat edellä
- Opintojen suorittaminen läpi vuoden / jatkuvat oppimisympäristöt
- HOKS - yksilölliset opintopolut ja jatkuva opinto- ja uraohjaus
- Asiakaspalautteet: opiskelijat ja työelämäkumppanit keskiarvo vähintään 4,3
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Yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa
- Työelämäfoorumeiden toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen
- Digitaalisten työkalujen käyttöönoton kehittäminen työelämäyhteistyössä, arvioinneissa sekä työpaikkaohjauksessa
- Oppisopimuksen hyödyntäminen osaamisen hankkimisessa
- Työllistymispolut, opiskelijoiden työllistymisen tukeminen
- Opetushenkilöstön työelämäjaksot

2. Yhteistyöllä tuloksia ja uusia kokeiluja
 Verkostot
- Verkostomaisen toimintamallin kehittäminen yhdessä yritysten ja
elinkeinoelämän sekä perusopetuksen, muiden toisen asteen toimijoiden sekä korkeakoulujen kanssa (mm. hankeyhteistyö)
- Monikampus-alustamallin edelleen kehittäminen: jatko-opintopolut ja
korkeakouluyhteistyön tiivistäminen kaikilla aloilla sekä tki-yhteistyön
tiivistäminen
- Valtakunnalliset ja alueelliset verkostohankkeet
 Kv-toiminta ja koulutusvienti
- Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kv-vaihdot joka alalta
- Virtuaaliliikkuvuuden kehittäminen
- Kv-hankeverkostojen kartoittaminen ESR/EAKR-rahoituksen osalta
- Kv-ympäristössä työskenteleminen, opintokokonaisuus käynnistyy
- Koulutusvientipalveluiden kartoittaminen
3. Osaamisperusteinen & vaikuttava ja laadukas koulutus
- Verkkopedagogiikan kehittäminen
- Jatkuvan hakeutumisen kehittäminen myös etäopetuksen / hybridiopetuksen aikana
- eOhjauksen ja eOpinpaja-toimintojen kehittäminen
- Ammatillisten aineiden toimialakohtainen kehittäminen, osastorajat
ylittävän yhteistyön kehittäminen, vertaisauditoinnit
- Yhteisten tutkinnon osien opetuksen monimuotoisuuden kehittäminen
4. Taloudellinen kannattavuus
- Taloudellinen toiminta talousarvion pohjalta
- Täyttömäärä vähintään vuoden 2021 suoritepäätöksen mukainen +
5%
- Keskeyttämisten vähentäminen
- Opiskelijoiden työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksien kehittäminen
- Tilojen käytön tehostamisen selvitykset ja päätökset
5. Laatutyö ja kehittäminen
- Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän ja laatutyökalujen käyttöönotto ja edelleen kehittäminen
- Tiedolla johtamisen mittariston käyttöönotto ja edelleen kehittäminen
- Valittujen kehittämistyökalujen jatkuva käyttö kuntayhtymässä ja
osastoilla: onnistumiskeskustelukäytäntö, tuloskortit, jatkuva parantaminen, 5S ja tulevaisuuden muistelu, 70/20/10
- Markkinointi- ja viestintäuudistuksen käyttöönotto
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Opiskelijapalvelut ja opiskeluhuolto
Koulutuskuntayhtymän opiskelijapalveluiden tiimi on työstänyt suunnitelmia opiskeluhuollon ja tukitoimien tarpeisiin. Lakisääteisen opiskeluhuoltosuunnitelman lisäksi on
laadittu muun muassa päihdestrategia sekä prosessikuvaukset opinto-ohjaukseen,
erityisopetuksen järjestämiseen ja opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen. Suunnitelmat
ja prosessikuvaukset on hyväksytty johtoryhmässä. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä koulutuskuntayhtymän yksiköissä, jotta taataan tasavertaiset palvelut kaikille
opiskelijoille.
Opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty voimassa olevan Oppilas- ja opiskelijahuoltolain
(1287/2013) mukaisesti. Opiskelijahuollon kokonaistarvetta arvioidaan kouluterveyskyselyn, opiskelija- ja henkilöstöpalautteen sekä huoltajien palautteiden pohjalta. Lain
velvoittama yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskelijahuolto kuvataan tarkasti opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhuollon painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta.
Opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja
psykologipalvelut. Kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä vastaa Raahen
kaupunki, opiskeluterveydenhuoltopalvelusta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Siikajoen kunta tarjoaa koulukuraattori- ja psykologipalvelut luonnonvara-alojen opiskelijoille. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota
koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 9§.)
Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaalija terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien
oppilaitoksessa työskentelevien ja opiskeluhuollon palveluista vastaavien työntekijöiden tehtävänä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista.
Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omaa opintopolkuaan, tukee häntä
opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjauksella edistetään opintojen tavoitteellisuuden, suunnitelmallisuuden ja valinnaisuuden toteutumista sekä ehkäistään opintojen keskeyttämistä. Tavoitteena on myös tukea opiskelijan ammatillista
kasvua sekä sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään. Opinto-ohjauksen kokonaisuudesta vastaa opinto-ohjaaja, mutta ohjaustyöhön osallistuvat aktiivisesti myös
kaikki muut opettajat ja ohjaajat. Vastuuopettaja on ”lähiohjaaja”, joka perehdyttää
opiskelijansa koulun käytänteisiin, toimii tiedottajana, edistää ryhmähengen syntymistä, seuraa vastuuopiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja ja osallistuu
koulun ja kodin yhteistyöhön. Ammatillinen opettaja ohjaa ja seuraa oman aineensa
opiskelua ja tekee yhteistyötä vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.
Raahen koulutuskuntayhtymässä on saatavilla ammatillista erityisopetusta. Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeu-
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det, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet. Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan integroituna omassa ryhmässä sekä tarvittaessa
pienryhmissä. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin
opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä. Erityisopettajan ohjauksessa voi suorittaa
myös rästiin jääneitä tehtäviä suunnitelmallisesti ja yksilöllisen tuen avulla.
Kasvatusohjaajan palvelut ovat oppilaitoksen tarjoamia palveluja. Kasvatusohjaajat
vastaavat muun muassa Opinpaja –oppimisympäristöjen toiminnasta sekä opiskelijakunta ja –tutor toiminnasta. Kasvatusohjaajien palveluilla on nähty merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus mm. keskeyttämisten vähentämisessä. Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella on lisäksi asuntolanohjaaja. Yksiköiden opintojen ohjaus sekä ammatillisten erityisopettajien ja kasvatusohjaajien antamat palvelut toimivat kiinteästi yhteistyössä opiskeluhuoltopalveluiden kanssa.
Oppilaitoksen hyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista tapaa tehdä opetustyötä,
kasvattaa nuoria ja kasvaa itse. Hyvinvointia synnyttävään ja tukevaan toimintakulttuuriin kuuluvat avoimuus, turvallisuus, luottamuksellisuus ja yhteisöllisyys. Oppilaitoksen hyvinvointi on yhteisöllistä toimintaa ja laki velvoittaa koko henkilökunnan sitoutumista hyvinvointia tukevaan toimintakulttuuriin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oppilaitoksessa vaatii mahdollisuuksien luomista opiskelijoille. Toiminnan rakenteiden ja olosuhteiden tulee olla sellaiset, että ne tukevat opiskelijoiden oppimista
ja kannustavat terveyttä edistäviin valintoihin.
Yhtenäisen päihdetoimintamallin taustalla ovat voimassa oleva lainsäädäntö sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetushallituksen suositukset ja ohjeet. Päihteiden ja
huumeiden käyttöön puuttumista edellyttävät laillisuus-, kurinpito-, terveys- ja turvallisuussyyt. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyllä, varhaisella tunnistamisella, hoitoonohjauksella ja kuntoutuksella vähennetään terveyshaittoja, parannetaan työturvallisuutta, vaikutetaan työyhteisön ilmapiiriin sekä parannetaan työn laatua ja tuottavuutta.
Päihdestrategialla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintalinjauksia, joiden tavoitteena on
opiskelijoiden päihdeongelmien ennaltaehkäisy, niiden havaitseminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä hoitoonohjaus. Päihdestrategian tavoitteena on selkiinnyttää ja yhtenäistää yksiköiden ehkäisevää päihdetyötä.
Suunnitelma sisältää toisen asteen oppilaitosten toimintamallin ehkäisevään päihdetyöhön, hyvinvoinnin vahvistamiseen, hoitoonohjaukseen sekä tukitoimien käynnistämiseen. Päihdestrategian toimivuutta arvioidaan parittomina vuosina toteutettavan
kouluterveyskyselyn avulla oppilaitosten yhteisöllisissä opiskelijahuoltoryhmissä sekä
moniammatillisessa työryhmässä.

Muu ammatillinen koulutus

Muu ammatillinen koulutus toteutetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti koulutuskokonaisuuksina tai täsmäkoulutuksina Raahen Osaamiskeskus Oy:n toimintana. Koulutuksia painotetaan eri alojen työvoimatarpeiden mukaisesti.
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Kaksoistutkinto

Raahen koulutuskuntayhtymässä opiskellessaan opiskelijan on mahdollista suorittaa
kaksoistutkinto eli ammatillisen tutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinto. Raahen seutukunnan kaksoistutkintojärjestelmä uudistettiin kaksi vuotta sitten, mistä lähtien uudet
kaksoistutkinnon suorittajat opiskelevat ns. vaihtojaksojärjestelmässä, joka takaa opiskelijoille sujuvamman kaksoistutkinnon suorittamisen.

Opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuudet

Tavoitteena on lisätä opiskelijakuntien vaikuttamismahdollisuuksia koulutuskuntayhtymän kehittämisessä ja mm. ammatillisissa neuvottelukunnissa, tiimeissä ja lisäksi erilaisissa työryhmissä on opiskelijajäseniä. Opiskelijakunnan toimintaan kuuluu yhteisöllisyyden ylläpito ja kehittäminen sekä opiskelijoiden edunvalvonta tiimeissä ja toimikunnissa.

Yrittäjyysopinnot

Tulevaisuudessa yhä useamman opiskelijan ennustetaan työllistyvän jossakin työuransa vaiheessa oman yrityksen kautta. Raahen koulutuskuntayhtymän yrittäjyyskoulutuskokonaisuuksia on kehitetty monialaisesti ja opiskelijat ovat pystyneet suorittamaan uudistuneet yrittäjyysopinnot vuodesta 2020 lähtien. Yrittäjäopintojen rinnalla
painotetaan kaikilla aloilla yrittäjämäistä asennetta, joka on merkityksellinen kaikissa
tulevaisuuden työtehtävissä.
Raahen koulutuskuntayhtymä on mukana Nuori Yrittäjyys eli NY-toiminnassa. Toimintaan osallistuville opiskelijoille kertyy vuoden aikana vähintään viisi opintoviikkoa yrittäjyysopintoja. Tavoitteena on, että NY-toimintaan osallistuu vuosittain aktiivisia, yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita eri aloilta.
Kansainvälisyys
Raahen koulutuskuntayhtymälle myönnettiin liikkuvuusperuskirja (VET Mobility Charter) vuosiksi 2016 - 2020. Koulutuskuntayhtymä on anonut jatkoa liikkuvuusperuskirjaan vuosiksi 2020 – 2027. Samassa yhteydessä kansainvälisyysstrategiaa päivitettiin.
Tällä mahdollistuu pääsy säännöllisen liikkuvuusrahoituksen piiriin koko ohjelmakauden ajaksi. Vuosittainen liikkuvuuksien määrä voi vaihdella organisaation tarpeen mukaan.
Liikkuvuusperuskirjan eli niin sanotun akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun, ja sen tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus. Lukuvuoden aikana panepidemia vähensi voimakkaasti opiskelijoiden ja henkilökunnan
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liikkuvuuksia. Strategian mukaisesti ohjelmakaudella 2020 – 2027 on tavoitteena toteuttaa sama määrä liikkuvuuksia suhteutettuna opiskelijamääriin kuin panepidemiaa
edeltävänäkin aikana.
Yleisesti kansainvälisen toiminnan tavoitteena on opetuksen ja oppimisen laadullinen
kehittäminen, tiedotustoiminnan parantaminen sosiaalisen median välineitä käyttämällä, henkilöstön kieli- ja kulttuuritaitojen parantaminen ja alueellisen yhteistyön lisääminen. Toiminta sisältää koti- ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamista ja
laajentamista, opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuutta, projektitoimintaa, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä tukitoimia, joilla edistetään kansainvälisyyskehitystä. Toiminnan avulla
opiskelijoita valmennetaan työelämän edellyttämään kansainvälisyyteen ja solmitaan
koulutussopimuksia ja oppisopimuksia ulkomaisten yritysten kanssa. Koulutuskuntayhtymä on mukana myös kansainvälisissä strategisissa kumppanuushankkeissa (KA2),
koulutuspolitiikan uudistamishankkeissa (KA3) sekä NordPlus -hankkeissa. Niiden
avulla saadaan rahoitusta mm. yritystoiminnan ja opinto-ohjauksen kehittämiseen. Kvtoiminnassa hyödynnetään myös ECVET-järjestelmää.
Yhteistyön keskeisenä toteutusmuotona on opiskelija- ja opettajavaihto. Opiskelijavaihdoissa pyritään vastavuoroisuuteen siten, että niin vaihto- kuin vierailevien opiskelijoiden määrä olisi tasapainossa. Kuntayhtymässä tarjotaan kaikilla-aloilla tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Opiskelijoiden ulkomaiset opinnot ja työpaikoilla opiskelut rahoitetaan pääosin EU- ja OPH-hankkeilla.
Tärkeimmät ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot sijaitsevat Saksassa, Sloveniassa, Unkarissa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Virossa, Englannissa, Ruotsissa,
Hollannissa, Latviassa, Liettuassa Slovakiassa ja Irlannissa. Opiskelijavaihto on mahdollista kaikilla kuntayhtymän tarjoamilla toimialoilla.
Kansainvälistä toimintaa toteuttavat opettajat ja opiskelijat. Heidän apunaan ovat
peda/kv-tiimi ja kv-koordinaattorit. Raahen ammattiopistossa on toimistosihteeri, joka
avustaa kaikkia toimialoja kv-työn toteutuksessa. Yhteydenpidossa partnereiden ja ulkomaanjaksoilla olevien kanssa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja sosiaalista mediaa.

Hanke- ja kehittämistoiminta

Raahen koulutuskuntayhtymän toteuttamien hankkeiden budjetit vuodelle 2021 ovat
yhteensä 923 634 euroa (kv-hankkeet 127 095 € ja muut hankkeet 796 539 €). Omarahoitusosuudet hankkeille ovat vuonna 2021 yhteensä 157 747 €.
Meneillään olevat kansainvälisyyshankkeet ovat;
VET Mobility Charter (Erasmus+, KA1, haettu vuoden 2027 loppuun saakka, KY:n
oma hanke): Tavoitteena on tarjota kaikille kuntayhtymän opiskelijoille ja henkilökunnalle tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen.
ArtECult VII (Erasmus+, KA1, verkostohanke): Verkosto lähettää opiskelijoita, vastavalmistuneita ja opettajia laadukkaille, ammattitaitoa laajentaville ja työllistämistä edistäville 4–15 viikon ulkomaanjaksoille.
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Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us (Erasmus+, KA2 verkostohanke) This project focuses on developing media and communication, developing practical language skills, introducing innovative practice in teaching, deepening our cooperation with schools of similar profiles, increasing vocational skills and competences in
the field of digital technology and the knowledge of history and history of art in connection with cultural heritage and environmental questions.
From Past to future (Nordplus Junior verkostohanke): The idea of the project is to
research old eating habits, traditions and methods of making healthy food of our countries, revive them into modern life and make use of them in modern days. The aim is to
combine ecological issues with culinary heritage of Baltic and Nordic countries. The
project will elaborate the training package (training-methodological material) for adult
learners and create electronic recipe book containing food recipes of all partner countries.
Together for Future VETskills (Euroopan komission rahoittama verkostohanke) The
network of experienced Finnish, Italian and Spanish partners aim to take a step ahead
on European level. The aim is to make skills and competences more visible and comparable in labor market on European level. We will actively promote VET and share
success stories, best practices, new innovations and EU tools primarily by developing
tools and good practices and disseminating them for the European Skills Week. Project
focus on internationalization strategies and key competences.
Design - Versuch einer Begriffsbestimmung in europäischem Kontext (Erasmus+
KA2, verkostohanke) The aim of the project is to research different cultural, geographical as well as philosophical approaches to the concept Design with the students to
support their own ideas in the field of architecture, furniture construction and interior
design. For this, the students will study both European similarities and regional and
national characteristics in order to become more self-confident in designing and crafting.
Ecological Issues (Nordplus Junior verkostohanke): During the project meetings and
through virtual communication the project participants will get a wider understanding
about the ecological situation in four countries and the ways the problems are being
solved. It will encourage them to reconsider how it is essential for every person to save
nature trying to recycle and reuse what we throw daily. The project activities will be
described in the school webpages, spread in the regional media to get more people
interested in the local communities and participate in the Green Movement.
Farmers for future (Erasmus+, KA2 verkostohanke); Project works on basic skills to
boost entrepreneurial education. It is based on a learning by working methodology and
it will be organised into 6 LTT meetings. Participants will have the chance to learn step
by step all the relevant phases to plan, do, check and implement a successful start-up
connected to agriculture and farming. There will be 6 modules developed during this
project. In each module participants will learn and apply strategies to become future
smart farmers. Participants will be able to make creative, sustainable and inclusive
choices that will protect and enrich the environment, the quality of the air and soil, make
profit and make their society a better place to live in. The project and the LTT activities
will be an irreplaceable occasion for the improvement for teachers and organizations
as well, every participant will show their best practices and learn from the others.
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Muut vuonna 2021 toteutettavat hankkeet:
Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa 2018-2019 (ESR, verkostohanke):
Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.
Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen 2018-2020 (ESR, verkostohanke): Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet; Tiimiopettajuuden/yhteisopettajuuden kehittäminen. Osku osuuskunnan päivittäminen ajan henkeen sopivaksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat yrittäjyyden polun saaminen osaksi tutkintorakennetta sekä
opetushenkilöstön yrittäjyysosaamisen kehittäminen yli koulutusalojen. Kesäyrittäjyyden käynnistäminen parturikampaamo-osastolla. Rohkeat kokeilut yhteistyön kehittämiseen ammattikorkeakoulujen kanssa.
Työvoitto 2 (ESR, verkostohanke): Hanke varmistaa kehittämisen jatkumon Raahen
koulutuskuntayhtymän strategian toiminnallistamiseen, kartoittaa ja tunnistaa toimintaympäristön muutokset, tunnistaa asiakkaan vahvuudet, hyödyntää niitä ratkaisukeskeisesti ja tuo oikea-aikaisesti täsmäkoulutuksen työkokeilu- ja palkkatukivaiheisiin.
Tähän vaiheeseen tarvitaan vahvemmin asiakaslähtöistä oppilaitosten, TE-toimiston,
Kelan, sote-toimijoiden, kunnallisen työllisyyden hoidon ja yritysten välistä yhteistyötä.
InduSTAR kehittämishanke 2018-2020 (ESR, verkostohanke): Hankkeessa
RKKY:lle toteutetaan kaksivaiheisesti moderni, monikäyttöinen ja toimialariippumaton
TKI- ja opetusympäristö. Hankkeen päätyttyä RKKY:llä on käytössään ja ylläpidettävään sekä laite- ja ohjelmistoinfrastruktuuri, ympäristön hyödyntämisosaaminen ja ketterän sovelluskehityksen innovaatioprosessi.
InduSTAR investointihanke 2018–2020 (EAKR, verkostohanke): Hanke keskittyy
kahteen toisiinsa kytkeytyvään pääkokonaisuuteen: ajanmukaisen, tarvelähtöisen
osaamisinfrastruktuurin rakentamiseen ja siihen sidotun käyttö- ja soveltamisosaamisen kasvattamiseen. Hanke etenee johdonmukaisesti ja vaiheittain alkaen RKKY:n
TKI- ja opetusympäristön perusvalmiuksien luomisesta, edeten seuraavaksi osaamisen kehittämiseen soveltavassa työosuudessa, ja päättyen innovaatioympäristön laiteja ohjelmistokokoonpanon kysyntäperustaiseen päivittämiseen.
Monikampus (ESR, verkostohanke): Hankkeessa rakennetaan täysin uudenlainen
verkostomaisesti ja alustapohjaisesti toimiva, alueellinen kumppanuuskampus, joka
mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen ja ennakoivan reagoimisen työ-, yritys- ja
elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimantarpeisiin. Toimintamalli tuottaa seutukunnan
kärkitoimialoja palvelevia, elinkeinoelämää monipuolistavia koulutuksia alueelle ja kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämälle tarpeisiin
räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden
kanssa. Monikampusmalli kehittää seutukunnan koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.
Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa (AIKO/Etelä-Pohjanmaan
liitto): Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankekokonaisuus lähtee kehittämään uudenlaista Monikampus Finland –alustamallia, jossa koulutuksen
strategisina kumppaneina ovat yritykset, yrityspalvelutoimijat, työvoimaviranomaiset
sekä koulutuskumppanit toiselta asteelta korkeakouluihin. Jokainen seutukaupunki
pystyy poimimaan oman alueensa kannalta olennaiset toimintamallin osat jatkuvaan
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käyttöön ja jatkokehittämisen kohteeksi. Kukin kaupunki vastaa oman alueensa koulutusmallien kehittämisestä. Tällä hankkeella tuodaan työkaluja ja yhteistyömahdollisuuksia tähän kehittämiseen. Koulutusmalli mahdollistaa nopean, tarpeiden mukaisen
ja ennakoivan reagoimisen työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja työvoimantarpeisiin.
Malli tuottaa kunkin alueen elinvoimaa ja kärkitoimialoja palvelevia koulutuksia alueelle.
Malli kasvattaa alueen innovaatiopotentiaalia tarjoamalla yritys- ja elinkeinoelämälle
tarpeisiin räätälöityä korkeakoulutusta ja TKI-toimintaa yhteistyössä koulutuskumppaneiden kanssa. Kumppanuusverkostoja kehitetään hankkeella yhteistyössä. Hankkeen
aikana pilotoidaan joustavia koulutusmalleja, uusia oppilaitosten välisiä yhteistyömalleja sekä eriasteisteisten koulutusmallien tuomista seutukaupunkien alueelle. Hankkeessa laaditaan valtakunnallinen seutukaupunkien tulevaisuusselvitys työssäkäyntiin
ja koulutukseen liittyen sekä pilotoidaan erilaisia pito- ja vetovoimaan liittyviä toimenpiteitä.
Osaamismatkalla (ESR, verkostohanke): Hankkeen tavoitteena on lisätä ohjaustyötä
tekevien tietoa ja osaamista erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta ja opintojen
joustavista suoritusmahdollisuuksista yli tutkintorajojen sekä kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisen ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen. Osaamismatkalla -hankkeen uutuusarvo on
monialaisen uraohjauksen verkko- tai hybridivalmennuksen kehittäminen ohjaustehtävissä toimiville henkilöille, jotta he voivat nostaa omaa osaamistasoaan jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. Lisäarvoa tuo se, että monialaisen uraohjauksen valmennuksen suorittaneet henkilöt voivat osoittaa oman osaamisensa suorittamalla
osaamismerkin. Tavoitteena on siis nimenomaan tarjota jatkuvan oppimisen ja osaamisen osoittamisen mahdollisuutta osaamismerkillä sellaisille ohjaustoimijoille, joilta
puuttuu uraohjaukseen liittyvä koulutus.
Työtä, taitoa ja tukea (ESR, verkostohanke); Osatoteuttajan (Raahen koulutuskuntayhtymä) roolina on tämän hankkeen asiakkaiden ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden arviointi, jatkopolkujen suunnittelu ja tarvittaessa koulutukseen ohjaaminen.
Nykyisessä työllisyyden hoidon mallissa kytkös ammatilliseen koulutukseen puuttuu.
Tieto tutkinnoista, niiden osista ja erilaisista suoritusmahdollisuuksista ja niiden rahoituksesta on kohderyhmälle erittäin tärkeää. Erityisesti niiden osalta, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus. Työssäolon ohjaaja arvioi asiakkaan ammatillisia valmiuksia
ja työskentelytaitoja ratkaisten haasteita asiakaslähtöisesti. Hankkeessa olevat asiakkaat eivät ole oppilaitoksissa kirjoilla.
Nopsaa osaamista (ESR, verkostohanke): Hankkeen tavoitteena on kehittää mikroja pk-yritysten sekä julkisten työorganisaatioiden työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta. Tässä hankkeessa vastataan työmarkkinoiden äkilliseen rakennemuutokseen
toteuttamalla Monikampus-hankkeen (ESR, S21716) ennakointityön ja yritysvierailujen
osaamiskartoitusten perusteella esimiestyöhön, työhyvinvointiin ja kriisien hallinnan
osaamisen kehittämiseen liittyviä lyhytkestoisia verkkokoulutuksia. Hankkeessa suunnitellaan, markkinoidaan ja toteutetaan lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia yritysten ja
organisaatioiden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kanssa. Toteutuneet koulutukset edistävät yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja johtamista, muutoksiin
sopeutumista, työn organisoinnin toimintamalleja ja henkilöstön osaamista. Näkökulmana on yritystason/organisaatiotason kehittäminen.
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Yhdessä parasta pohjoinen (OPH, verkostohanke): Koulutuskeskus Brahe painottaa
hankkeessa asiakaslähtöisen HOKS-prosessin kehittämistä ja erityisesti kehitetään toimintamalleja tukemaan keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun
saattamista. Lisäksi olemme vahva kehittäjä vertaisoppimisen mallien kehittämisessä
ja osallistumme aktiivisena tiedon hyödyntäjänä ja jakajana KOSO- ja OPSOprosessien kehittämisessä alueellisen yhdenmukaisuuden näkökulmista.
Laatusampo 7 (OPH, verkostohanke): Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030. Laatusampo 7 -hankkeen tavoitteet
on johdettu kyseisestä strategiasta. OSAOn koordinoimaan verkostohankkeeseen kuuluu 11 yhteistyökumppania. Verkostolla on yhteiset tavoitteet sekä niiden lisäksi myös
kumppanikohtaisia tavoitteita.
Parasta johtamista (OPH, verkostohanke): Hankkeessa parannamme koulutuksen
järjestäjien johtamiskykyä ja kehitämme strategista ja operatiivista johtamista. Koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämisen taustalla on ammatillisen koulutuksen reformi. Kehitettävät uudet johtamisen toimintamallit ja työkalut palvelevat jo
hankkeen aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Hankkeessa saamme aikaan pysyviä
toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia ja edistämme johtamisen toimintamallien
avointa kehittämistä ja jakamista. Johtamisen kehittämistä tarkastellaan neljän teeman
kautta; 1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista, 2. Asiakkuuksien, työelämäkumppanuuksien ja verkostojen
rakentamisen ja ylläpidon johtaminen, 3.
Opiskelijakumppanuuksien johtaminen, 4. Tiedolla johtaminen.
Nya lärmiljöer - uudet oppimisympäristöt (OPH, verkostohanke): Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ohjausta, lisätä tietoutta digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja ottaa käyttöön uusia digityövälineitä, jotka tukevat tämän päivän vaatimusten mukaisesti opiskelijoiden ohjausta ja osaamisen kehittämistä laaja-alaisesti
myös kansainvälisessä oppimisympäristössä.
Pitävää ohjausta (OPH, verkostohanke): Hankkeen tavoitteet; 1.Perusopetuksen ja
toisen asteen nivelvaiheen sujuva siirtymä tarkoituksen-mukaiseen perusopetuksen
jälkeiseen koulutukseen, 2. Toimintamallien ja tuen muotojen kehittäminen edesauttamaan opiskelijoiden kiinnittymistä ammatillisiin opintoihin, 3. Opiskelijoiden vertaistuen
ja osallisuuden kehittäminen vertaistukimallilla, 4. Ammatillisten opintojen jälkeisen nivelvaiheen kehittäminen, 5. Hyvän ohjauksen kriteereiden uudistaminen osana valtakunnallista verkostojen välistä yhteistyötä.

2.3

Tukipalvelut

It-palvelut
It-palvelut hankitaan toistaiseksi Raahen kaupungilta ostopalvelusopimuksella. Palvelujen ottamisesta osaksi omaa toimintaa selvitetään.
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Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoito järjestetään pääosin omana tuotantona. Lumityöt on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Kuntayhtymässä toimii osa-aikainen kiinteistövastaava, joka huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta ja muutostöistä sekä ja määräaikaistarkastuksista.

Kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut
Raahen koulutuskuntayhtymä siirtyi 1.4.2020 alkaen kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelujen osalta Monetra Oulu Oy:n asiakkaaksi yhtäaikaisesti Raahen kaupungin
kanssa. Monetra Oulu Oy on talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottava, voittoa tavoittelematon, in-house-yhtiö. Sopimussuhteen muodostamiseksi Raahen koulutuskuntayhtymän merkitsi yhden (1) Monetra Oulu Oy:n osakkeen 720,00 euron merkintähintaan. Osakkuus edellytti lisäksi merkintälistan ja osakassopimukseen liittymissopimuksen allekirjoittamista.

Koulukuljetukset
Nykyisen lainsäädännön mukaisesti koulumatkatuki maksetaan opintotukikeskuksen
kautta osana opintotukea koulukuljetusta tarvitseville opiskelijoille.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus perusti vuoden 2019 aikana toimialueelleen alueelliset joukkoliikennetyöryhmät. Raahen seudun alueellinen joukkoliikennetyöryhmä kostuu Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien toiminta-alueista. Alueellisen joukkoliikennetyöryhmän tehtävänä on kuntien toiminta-alueen joukkoliikenteen suunnitteleminen
ja kehittäminen. Raahen koulutuskuntayhtymä on mukana ryhmässä suunnittelemassa
ja kehittämässä opiskelijoidensa koulukuljetuksia.

Laitoshuolto
Laitoshuolto järjestetään omana tuotantona kaikissa yksiköissä. Laitoshuollon tavoitteena on työ- ja opiskeluympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Laitoshuolto on osa Raahen koulutuskuntayhtymän puhtaus- ja
kiinteistöpalelujen tiimiä.

Opiskelijamajoitus
Luonnonvara-alan toimialalla Ruukissa on oma opiskelija-asuntola, jossa on asuntolapaikkoja 80 opiskelijalle. Kuntayhtymän muiden oppilaitosten opiskelijat vuokraavat
opiskelija-asuntonsa yleensä vapailta vuokramarkkinoilta.
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Opiskelija- ja työelämäpalvelut
Kuntayhtymässä toimii opiskelija- ja työelämäpalvelut, jotka vastaavat muun muassa
opiskelijoille ja työelämäkumppaneille tarjottavista palveluista ja hoitavat keskeisiä
opiskeluun ja koulutukseen liittyviä käytännön asioita.

Ruokahuolto
Tekniikan alan, palvelualan ja luovat/media-alan opiskelijoiden ateriat hankitaan ostopalveluna Raahen kaupungilta. Luonnonvara-alalla Ruukissa on oma keittiö ja ruokahuolto.

Terveydenhuolto
Opiskelijoiden terveydenhuolto järjestetään Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kautta.

Varastointi
Kuntayhtymän varastopalvelut on siirretty osaksi oppilaitosten osastojen toimintoja.
Toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2021 aikana kuntayhtymän materiaalitoimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

2.4

Toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2021

Koulutuskuntayhtymän toiminta jaetaan vuodesta 2021 lähtien opistojen sijasta neljään toimialaan: tekniikka, palvelut, luovat alat ja luonnonvara-alat. Toiminnalliset
tavoitteet on jaettu pedagogisiin, laadullisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnallisten tavoitteiden / mittareiden tiedon lähteenä käytetään kuntayhtymän sisäisiä tilastoja / laskelmia, Opetushallituksen tuloksellisuusrahoituksen vaikuttavuusmittaristoa tai Tilastokeskuksen tilastoja.
Koulutuskuntayhtymän kaikki toimialat tarjoavat opiskelijoille hyvät ja monipuoliset
opiskelumahdollisuudet. Kehitämme jatkuvasti opetuksemme ja toimintamme laatua
läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Koulutuskuntayhtymän järjestämislupaa täydennetään tarvittaessa uusilla tutkinnoilla työelämän
osaajatarpeiden pohjalta.
Koulutuksen laatua parannetaan opettajien täydennyskoulutuksen, työelämäjaksojen, itse- ja vertaisarvioinnista saadun palautteen avulla. Henkilökunnan koulutukseen varataan 1 – 5 päivää per henkilö työtehtävästä ja siihen kohdistuvista muutoksista ja kehittämistarpeista riippuen. Henkilökohtainen koulutustarve ja -suunnitelma sovitaan onnistumiskeskusteluiden sekä siinä tehtävän henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman yhteydessä. Osaamisen kehittäminen voi olla
kuntayhtymän yhteisiä koulutus- ja kehityspäiviä tai esimerkiksi henkilön substanssi-
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tai pedagogiseen osaamiseen ja pätevyyksiin tai työhön ja työtehtäviin liittyviin muutoksiin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin liittyvää. Kuntayhtymä tukee myös henkilöstön
omaehtoista kouluttautumista 2 pv / vuosi / henkilö.
Kaikkien toimialojen taloutta hoidetaan kestävällä ja vakaalla pohjalla. Opiskelijakohtaiset kustannukset pyritään pitämään valtakunnallisella keskiarvotasolla ja toimialojen täyttöaste +5 % suoritepäätöksen opiskelijavuosimäärästä. Henkilökunnan
määrä (henkilötyövuodet) suhteutetaan toimialakohtaisesti opiskelijamäärään.
Muu ammatillinen koulutus järjestetään kaikkien toimialojen osalta toiminta-alueen
yritys- ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti Raahen Osaamiskeskus Oy:n
kautta.
Kansainvälisyys on merkittävä osa koulutuskuntayhtymän toimintaa. Koulutuskuntayhtymän tavoitteena on, että kaikkien toimialojen ja koulutusalojen opiskelijat ja
henkilökunta ovat mukana Erasmus-liikkuvuudessa vuodesta 2021 lähtien. Tulevan
toimintavuoden osalta on hyvä kuitenkin huomioida, että vallitseva koronatilanne
vaikuttaa huomattavasti kv-vaihtojen toteuttamismahdollisuuksiin ja sen vuoksi tavoiteluvut ovat poikkeuksellisen matalat (noin puolet normaaleista määristä), sillä
kevätlukukauden osalta liikkuvuuksia ei voida todennäköisesti järjestää. Kuntayhtymän kv-toimintaa kehitetään kuitenkin koronatilanteesta huolimatta ja perinteisen
liikkuvuuden rinnalle luodaan mm. virtuaaliliikkuvuuden ja teknologian suomia mahdollisuuksia niin opiskelija- kuin asiantuntijavaihtojen osalta. Kuntayhtymän kv-toiminnassa huomioidaan Erasmus+-ohjelmalle vuosille 2021 – 2027 haettu akkreditointi. Samaten toimijaverkostoa vahvistetaan ja varaudutaan kansainvälisyyskasvatuksella toiminta-alueella toteutettaviin teollisiin suurhankkeisiin. Tavoitteena on
myös tiivistää yhteistyötä toiminta-alueemme yritysten kanssa. Kansainvälisyysohjelmassamme merkittävänä osa-alueena on tasa-arvoisuuden lisääminen. Valitsemme ulkomaanvaihtoihin kaikkien alojen opiskelijoita, maahanmuuttajia sekä erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Myös kotikansainvälisyys on merkittävässä roolissa kuntayhtymämme kv-toiminnassa. Kuntayhtymän sisäinen pedagogiikka ja kvtiimi jatkaa kansainvälisyystoimintojen monipuolista kehittämistä myös v. 2022.
Seuraavassa taulukossa esitellään kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle
2021:
Mittari
Opiskelijavuosikertymä
Keskeyttämisprosentti (enintään)
Kaksoistutkinnossa opiskelevat (hlö)
Opiskelijoiden työllistyminen ja
jatko-opintoihin sijoittuminen % (vähintään)
ARVO-opiskelijapalaute (keskiarvo)
ARVO-työelämäpalaute (keskiarvo),
mikäli kerätään vuoden 2021 aikana
Opiskelijaliikkuvuus (hlö), huom. koronan vuoksi puolitettu tavoite
Asiantuntijaliikkuvuus (hlö), huom.
koronan vuoksi puolitettu tavoite
Henkilötyövuodet / opiskelijamäärä

Tekniikan alat
535
8
7

Palvelualat
215
8
3

Luovat alat
170 + 15
8
10

Luonnonvara-alat
205
10
5

75
4,3

75
4,3

75
4,3

80
4,3

4

4

4

4

15

7

10

3

3-4
0,14

3-4
0,14

1-2
0,12

1-2
0,2

22
Päätoimisten opettajien muodollinen pätevyys (%)
Henkilökunnan koulutus (pv/hlö)

90
1-5

90
1-5

90
1-5

90
1-5

Opiskelijavuosiarvio jakautuu vuonna 2021 toimialoittain ja tutkintotyypeittäin seuraavasti:

Opiskelijavuositavoite (105%)

PT

AT/EAT

Tekniikan alat

535

475

60

Palvelualat

215

190

25

Luovat alat

170

170

Luonnonvara-alat

205

190

VALMA-koulutus

15

Yhteensä

1 140

1 025

15

100

Opiskelijavuositavoite jakautuu vuonna 2021 koulutusaloittain seuraavasti:

OPISKELIJAVUOSITAVOITE
______________________________________________________________________________
TEKNIIKAN ALAT
Autoala

60
- autoalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kone- ja tuotantotekniikka / metalliala
- kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

135

Rakennusala
- rakennusalan perustutkinto
- pintakäsittelyalan perustutkinto
- taideteollisuusalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

180

Talotekniikka / LVI-ala
- talotekniikan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

55

Sähkö- ja automaatioala
- sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

65

23
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Laboratorioala
- laboratorioalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

40

PALVELUALAT
Hius-, kauneudenhoito- ja hieronta-ala
- hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

50

Ravintola- ja catering-ala
- ravintola- ja catering-alan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

60

Kuljetusala

35
- logistiikan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

55

Muut tutkinnot

15

LUOVAT ALAT
Media-ala
- media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
VALMA-koulutus (kuntayhtymän yhteinen toteutus)

170

15

LUONNONVARA-ALAT
Maatalousala
- Maatalousalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

65

Hevosala

100
- hevostalouden perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Luontoala
- luontoalan perustutkinto
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

30

24
Muut tutkinnot

3
3.1
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KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUS (2021 – 2023)
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarviovalmistelu perustuu kuntayhtymän hallituksen hyväksymään vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman laadintaohjeisiin. Hallitus vahvistaa lopullisen talousarvion ja käyttösuunnitelmat talousarviovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä sekä hyväksyy
mahdolliset tapahtuvat talousarviomuutokset tilikauden aikana. Talousarvion laadinnassa on noudatettu Kuntaliiton vuonna 2011 julkaisemaa kunnan ja kuntayhtymän
talousarvio- ja taloussuunnitelmasuositusta. Talousarvio on tehty tulosalueittain arvioimalla niiden tulokehitys ja toiminnasta aiheutuvat menot sekä asettamalla niille toiminnalliset tavoitteet.

3.2

Koulutuskuntayhtymän rahoitus ja sen muutokset

Vuoden 2021 talousarvion laadintaan ja toiminnan rahoituksen arviointiin ovat vaikuttaneet edelleen keskeisesti ammatillisen koulutuksen reformi ja muutokset ammatillista
koulutusta koskevassa rahoitusjärjestelmässä. Muutokset rahoitusjärjestelmässä ovat
lisänneet ammatillisen koulutuksenjärjestäjien rahoituksen arvioinnin ja ennakoinnin
haasteellisuutta.
Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää on uudistettu merkittävästi. Uusi laki
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja sen rahoituksesta korvasi voimassa olevan
lain ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.1.2018
alkaen. Uuden lain myötä opetuksen järjestäjien saama rahoitus muuttui osittain vaikuttavuus- ja suoritusperusteiseksi. Koulutuksen järjestäjien saama kokonaisrahoitus
jakaantuu nykyisin perusrahoitukseen, suoritusrahoitukseen, vaikuttavuusrahoitukseen sekä strategiarahoitukseen. Uuteen rahoitusmalliin siirryttiin vaiheittain vuodesta
2018 alkaen siten, että perusrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta laski ja muiden
rahoituslajien osuus kasvoi vuosittain. Asiaa havainnollistaa taulukko 3.
Taulukko 3
Rahoitus (2018 – 2023)
Perusrahoitus
Suoritusrahoitus
Vaikuttavuusrahoitus

2018
95 %
5%
0%

2019
95 %
5%
0%

2020
70 %
20 %
10 %

2021
70 %
20 %
10 %

2022
70 %
20 %
10 %

2023
70 %
20 %
10 %
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Vuoden 2021 alusta ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä
muutetaan jälleen siten, että perusrahoituksen, suoritusrahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pidetään vuoden 2020 tasolla. Perusrahoituksen osuus on siis jatkossakin 70 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 20 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 prosenttia ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus toteutuu jatkossa taulukon 4 mukaisesti.

Taulukko 4
Rahoitus (2021)
Perusrahoitus

Osuus rahoituksesta
70 %

Suoritusrahoitus

20 %

Vaikuttavuusrahoitus

10 %

Strategiarahoitus

4 % (enintään)

Maksuperuste
Opiskelijoiden osallistuminen tavoitteelliseen ja ohjattuun koulutukseen.
Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon
osat.
Työllistyminen ja jatko-opinnot,
opiskelija- ja työelämäpalaute.
Mahdolliset avustukset koulutuksenjärjestäjille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa suoritepäätöksellään joulukuussa 2020 Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 valtionosuusrahoituksen perusteena olevan
tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja lopullisen kokonaisrahoituksen. Raahen koulutuskuntayhtymän vuodelle 2021 budjetoima valtionosuusrahoitus on arvioitu vuoden
2020 suoritepäätöksen ja lisäsuoritepäätöksen perusteella. Valtionosuusrahoituksen
perusteena olevaksi painotetuksi opiskelijavuosimääräksi on arvioitu 1 144 opiskelijatyövuotta ja kokonaisrahoitukseksi 10 295 994,00 euroa. Keskimääräiseksi opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi vuodelle 2021 on arvioitu 8 995,00 euroa. Arvio yksikköhinnasta on saatu jakamalla kokonaisrahoitus (10 295 994,00 euroa) painotetulla opiskelijavuosimäärällä (1 144 opiskelijavuotta).

3.3

Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot
Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelmat on laadittu siten, että kuntayhtymä on taloudellisesti itsenäinen. Vuoden 2021 talousarvio on tasapainossa ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmat ovat
ylijäämäisiä. Kuntayhtymän toiminnasta aiheutuneet menot katetaan valtionosuusrahoituksella ja kuntayhtymän muilla tuloilla, kuten opistojen palvelutoiminnasta saatavilla myyntituloilla sekä hanke- ja projektirahoituksella.
Talousarvion käyttötalousosassa esitetään tulosalueittain Raahen koulutuskuntayhtymän toimintatulot ja toimintamenot, joihin sisältyvät kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot, suunnitelman mukaiset poistot sekä rahoituskulut. Tarkastuslautakunnan, kuntayhtymän hallituksen ja hallinnon kustannuspaikkojen menot on vyörytetty talousarviossa tulosalueille, joita ovat




Tekniikan toimiala
Palveluala
Luonnonvara-ala

(KP 200)
(KP 300)
(KP 400)

26



Luovat/media-ala
Valma

(KP 500)
(KP 600).

Kustannusten jakoperusteen on käytetty tulosalueiden opiskelijamääriä.

Tavoitteet vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelmissa
Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelmien toteutumisen kannalta tärkeitä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita tuleville vuosille on esitetty alla olevassa luettelossa.
1) Käyttötalousmenot sopeutetaan valtionosuusrahoituksen ja kuntayhtymän omien
tulojen tasolle. Valtionosuuteen oikeuttamattomaan hanke- ja kehittämistoimintaan
sekä palvelutoimintaan voidaan hakea rahoitustukea elinkeinoelämältä ja jäsenkunnilta.
2) Kuntayhtymällä on täyttöaste noin 110 % järjestämisluvan opiskelijavuosimäärästä.
3) Oppilaitosten henkilöstö suhteutetaan niiden taloudelliseen tilanteeseen ja opiskelijamäärään.
4) Kuntayhtymän tulorahoitus kattaa toiminnan menot talousarviovuonna 2021 ja talouden suunnitteluvuosina 2022 sekä 2023.
5) Kuntayhtymän/tulosalueiden kiinteistöjen kunnosta huolehditaan hallituilla vuosija peruskorjauksilla niin, että niiden tekninen- ja toiminnallinen taso ei laske. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt tehdään ensisijaisesti oppilaitosten omana opiskelijatyönä. Oppilaitosten osastoille hankitaan täydennyskalustoa maltillisesti. Talousja toimintasuunnitelmassa on suunnitelma vuosien 2021 – 2023 investoinneista,
kuten rakennusten vuosihuollosta, perusparannuksesta ja oppilaitosten osastojen
täydennyskalustohankinnoista.
6) Tulosalueilla/toimialoilla kehitetään maksullista palvelutoimintaa tulorahoituksen
vahvistamiseksi.

Henkilöstömenot
Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstömenot ovat vuoden 2021 talousarvion mukaan yhteensä 7 136 234,00 euroa henkilöstösivukuluineen. Palkkojen henkilöstösivukuluiksi on budjetoitu 21,08 % palkkasummasta. Henkilöstösivukuluihin sisältyy edellisen vuoden tapaan Kevan jäsenyhteisöiltään perimä eläkemenoperusteinen maksu,
jonka määräksi vuodelle 2021 on arvioitu yhteensä 233 4800,00 euroa. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet
kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 2005. Kysymyksessä on työnantajakohtaisesti vaihteleva eläkemenoperusteinen maksu, joka korvasi kunnilta- ja kuntayhtymiltä
aikaisemmin perityn varhaiseläkemaksun. Eläkemenoperusteinen maksu on keskimäärin 3,95 % ja se peritään työnantajilta osana palkkamenoperusteista maksua.
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Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvioon verrattuna maltillisesti 165 813,00 euroa (noin 2,4 %). Henkilöstömenoja nostaa
suurelta osin henkilökunnan palkkojen korotuksiin budjetoidut 2,05 % yleiskorotukset
vuodelle 2021.

Investointimenot, vuosikate ja taloustavoitteet
Kuten aikaisempina vuosina, Raahen koulutuskuntayhtymän investointisuunnitelma
vuodella 2021 on maltillinen. Investointiosassa on varattu määrärahat rakennusten
vuosihuoltoon, perusparannukseen ja oppilaitosten osastojen täydennyskalustohankintoihin. Investointien toteutuksessa noudatetaan Raahen koulutuskuntayhtymän
vuodelle 2021 hyväksyttyä investointisuunnitelmaa. Investointien toteutukseen vaikuttaa keskeisesti kuntayhtymän rahoituskyky. Merkittävien investointien toteutuksesta
päättää myöhemmin vuoden 2021 kuluessa edellisten vuosien tapaan kuntayhtymän
hallitus. Investointi- ja kehittämishankkeisiin liittyvät kone- ja laiteinvestoinnit toteutetaan vuoden 2021 kuluessa rahoituspäätösten mukaisesti.
Tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää
käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin ilman kuntayhtymän velkaantumista. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.
Jos vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kuntayhtymä
tulorahoitus on riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Tulorahoitus on puolestaan alijäämäinen silloin, kun vuosikate alittaa poistot. Raahen
koulutuskuntayhtymän tulevien vuosien investointeja voidaan jossain määrin rahoittaa
kuntayhtymän perustehtävän kannalta tarpeettoman omaisuuden, kuten esimerkiksi
kiinteistöjen myynnillä.
Raahen koulutuskuntayhtymän tuloslaskelman välitulokset, toimintakate ja vuosikate
vuosina 2017 - 2023 on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5 (1 000 e)
TP 2017 - TS 2023
Toimintatulot
Toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos +/Tlikauden yli- tai alijäämä

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023
10 718
11 511
11 617
11 706
11 985
12 033
12 093
-9 896
-10 466 -10 949 -10 944 -11 205 -11 239 -11 284
822
1 045
668
762
780
794
797
-5
-9
1
0
-1
-4
-8
817
1 036
669
762
779
790
793
-759
-770
-758
-762
-779
-785
-787
58
266
-89
0
0
5
6

58

22
288

-89

0

0

5

6
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Taulukossa 6 on esitetty Raahen koulutuskuntayhtymän keskeisiä taloustavoitteita.
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Taulukko 6
Taloustavoitteet 2021
Tulo- ja menorakenne:
Tulorahoituksen riittävyys kt-menoihin
Lainamäärä
Investoinnit

Mittari

Vuosikate, milj. e
Lainanhoitokate
Investointien tulorahoitus, %
Vuosikate, % poistoista

Tavoite

≥ 0,8 milj. €
>2
75
> 100

Tavara- ja palveluhankintojen arvo

Hankinnat/toimintakulut, %

< 30

Rahoitusasema:
Vakavaraisuus
Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen
Maksuvalmius

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kassan riittävyys, pv

> 80
< 22
> 25

Tulo- ja menorakenne
Muun toiminnan osuus tulorahoituksesta

Muut toimintatuot/myyntituoto, %

> 6,5

Henkilöstö:
Tekiniikan toimiala
Palveluala
Luonnonvara-ala
Luovat/media-ala

Opiskelijamääriin suhteutettuina

Lainanhoitokate:
(vuosikate + korkokulut)/
(korkokulut + lainanlyhennykset)

Tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun
(hyvä yli 2, tyydyttävä 1 - 2, heikko alle 1)

Investointien tulorahoitusprosentti:
100 x vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)

Prosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista rahoitetaan tulorahoituksella.

Vuosikate, % poistoista

Tunnusluku > 100, jolloin poistot voidaan toteuttaa
täysimääräisinä.

0,14
0,13
0,20
0,12

Omavaraisuusprosentti:
Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta
100 x (oma pääoma + varaukset + käyttöja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.
omaisuuden arvonkorotukset)/koko pääoma
Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti:
100 x (vieras pääoma/toimintatuotot)

Ilmoittaa, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin
vieraan pääoman takaisinmaksuun

Maksuvalmius:
365 pv x rahavarat 31.12./kassasta maksut

Kassan riittävyys päivinä
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Tilikauden yli/alijäämä

Kuntayhtymän talouden tulee olla kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Lisäksi kuntayhtymän toiminnan tulee olla taloudellisesti tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tämä edellyttää pidemmän aikavälin strategista näkemystä toimintaympäristön kehityksestä ja
tulevaisuudesta.
Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen
enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden
taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan tai kuntayhtymän kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi.
Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan
vuoden talousarvion alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.
Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio on tasapainossa. Tavoitteena
on, että kuntayhtymän tulot ovat tulevana vuonna vähintään yhtä suuret kuin menot ja
sen toiminta jatkuisi edelleen kannattavana vuodesta 2021 eteenpäin. Kuntayhtymän
vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos oli 88 736,00 euroa alijämäinen ja edellisten tilikausien aikana kertynyt ylijäämä oli yhteensä 3,3 milj. euroa. Kuntayhtymän vuoden 2020
tilinpäätöksen tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen koronaviruksen talouteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.

3.5

KT-, tulos - ja rahoituslaskelmat sekä investoinnit

Seuraavilla sivuilla esitellään kuntayhtymän käyttötalous-, tulos- ja rahoituslaskelmat
vuodelle 2021 sekä rakennus- ja täydennyskalustoinvestoinnit vuosille 2021 – 2023.
Raahen koulutuskuntayhtymä aloitti toimintansa uuden organisaatiorakenteen mukaisesti 1.1.2020. Uudistuneen organisaatiorakenteen myötä koulutuskuntayhtymän aikaisempi kolmeen opistoon perustuva organisaatiorakenne poistui ja opistojen alainen
toiminta siirtyi neljän toimialan tehtäväksi. Muuttuneen organisaatiorakenteen myötä
kuntayhtymän kirjanpitojärjestelmän toiminto- ja kustannuspaikkarakenne ja raportointi
muuttuivat olennaisesti niin, että uusille toimialoille ei ole saatavilla edellisen vuoden
(2019) tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden (2020) talousarvioon perustuvia vertailutietoja. Toimialakohtaisessa käyttötalouden tuloa- ja menoarviossa on esitetty ainoastaan
arvio vuoden 2021 tuloista ja menoista.
Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelman mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat
noin 6,1 % suuremmat kuin kuntayhtymän toimintakulut. Kuntayhtymän vuosikate/poistot-tunnusluku on 100 %, eli vuosikate riittää kattamaan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot. Kuten aikaisempina vuosina, investointeja tehdään tulevana vuonna 2021
harkitusti.
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Taulukko 7
Raahen koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän hallinto
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
TOIMINTAKULUT (sisäiset)
KATE YHTEENSÄ

-899 200
899 200
0

Hankkeet ja strategiarahoitus
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
KATE YHTEENSÄ

1 016 887
-1 174 634
-157 747

Tekniikan toimiala
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Toimintatulot (sisäiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
TOIMINTAKULUT (sisäiset)
Poistot
KATE YHTEENSÄ

4 564 931
25 000
-4 199 605
-13 000
-394 500
-17 174

Palveluala
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Toimintatulot (sisäiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Poistot
KATE YHTEENSÄ
Luonnonvara-ala
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Toimintatulot (sisäiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Poistot
KATE YHTEENSÄ
Luovat/media-ala
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Toimintatulot (sisäiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Poistot
KATE YHTEENSÄ
Valma
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Toimintatulot (sisäiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Poistot
KATE YHTEENSÄ

TA 2021

2 027 838
-2 115 247
-1 000
-117 300
-205 709

2 512 564
-2 167 366
-177 000
168 198

1 653 073
-1 397 633
-1 000
-90 000
164 440

173 488
-124 978
0
0
48 510
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Taulukko 8

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
TULOS

TA 2021
2 300
-2 818
-518

Taulukko9

RKKY YHTEENSÄ
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Toimintatulot (sisäiset)
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Rahoitustuotot ja rahoituskulut
Poistot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
TULOS

TP 2019
11 556 149
61 431
-10 855 335
-93 637
463
-757 807

TA 2020
11 706 227
40 190
-10 912 427
-71 190
0
-762 800

-88 736

0

TP 2018

TA 2020

TA 2021
11 948 781
25 000
-11 179 463
-15 000
-518
-778 800
0
0

Taulukko 10

RAHOITUSLASKELMA

TA 2021

Vuosikate

669 061

762 800

779 318

Toiminnan rahavirta yht.

669 061

762 800

779 318

-549 662
72 573

-869 500

-987 000

-477 089
191 972

-869 500
-106 700

-988 000
-208 682

Investointimenot
Rah.osuudet invest. menoihin
Pysyvien vastaavien
Käyttöom. myyntituotot
Investointien rahavirta yht.
Toiminnan ja investointien rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaik. lainojen muutos +/Lyhytaik. lainojen muutos +/Oman pääoman muutos +/Lainakannan muutokset yht. +/-

-60 000
-142 856
0
-202 856

Muut maksuvalmiuden muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.
+/-

-106 446

Rahoituksen rahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS

-309 302
-117 330

-60 000
-120 000
0

-180 000

-80 000
0
-106 700

-260 000
52 318

Muutos %
-2,0
60,8
-2,4
374,6
-100,0
-2,1
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Taulukko 11
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TA M-%

10 392 790
16 235
884 778
323 777
11 617 580
0
11 617 580

10 567 985
4 000
982 432
182 000
11 736 417
10 000
11 746 417

10 749 794
4 000
1 061 887
169 100
11 984 781
11 984 781

1,7
0,0
8,1
-7,1
2,1
-100,0
2,0

-5 474 009

-5 579 641

-5 700 902

2,2

-1 151 261
-160 361
-1 970 612

-1 174 350
-213 430
-1 946 899

-1 194 122
-241 210
-1 853 235

1,7
13,0
-4,8

-1 738 860
-8 350
-445 519
-10 948 972

-1 609 968
0
-459 329
-10 983 617

-1 693 938
-3 000
-519 056
-11 205 463

5,2
13,0
2,0

668 608

762 800

779 318

2,2

8 119
-5 640
-2 016

0

2 300
-2 000
-818

669 071

762 800

778 800

2,1

-757 807

-762 800

-778 800

2,1

TILIKAUDEN TULOS

-88 736

0

0

Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-88 736

0

0

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yht.
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunn.mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Satunnaiset erät

34

Investoinnit 2019 - 2023
Raahen koulutuskuntayhtymän investoinnit (2019 – 2023) on esitetty opistoittain seuraavissa investointitaulukoissa.
Rakennusinvestoinnit
Rakennus

Korjaustarve/uudisrakentaminen

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Palvelualat
Logistiikka-ala 1115/318
Terminaalirakennus
Lastauslaituri opetuskäyttöön
Apuvaunu "Dollys" ja kapellipuoliperävaunu
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Hotelli- ja ravintola-ala 1115/316
Pukuhuoneiden saneeraus
Opettajien työhuoneiden saneeraus
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Hius- ja kauneudenhoitoala 1115/312
Saneeraus/alakerta
Saneeraus/yläkerta, portaat
Ulko-ovien uusiminen
Julkisivujen maalaus
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1115/319
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Terveys- ja hyvinvointiala 1115/311
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Palvelualat/investoinnit yht.

160 000
25 000

160 000

185 000

160 000

10 000
2 500
2 500
0
0

15 000

0

10 000
10 000
2 500
2 500
0
0

5 000

0

10 000

10 000

10 000
10 000
0
0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0
10 000

0
205 000

0
170 000

2 500
2 500
0
0

5 000
1 000
1 000

0
0
0

2 000
27 000
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Tekniikan alat
Autoala 1115/225
Pesuhallien seinien uusiminen
Nosto-ovet 2kpl, 2-halliin
Työsali 1:een asiakastilojen teko
Työsalien lattioiden korjaus n. 920 neliötä
IV-konehuoneen viemäröinti
Autohallin tilajärjestelyistä johtuvat työt
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Sähkö- ja automaatioala 1115/230
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019

15 000
12 000
40 000
10 000

15 000

2 500
0

2 500
0

10 000
5 000
5 000
8 936
8 936

87 000

25 000

2 500

2 500

0

0

0

0

49 070

(Huotokadun kiinteistön muutostyöt)

Investoinnit yht.
Kone- ja tuotantotekniikan ala 1115/215
Raepuhallustilan rakentaminen
Lkan M3 (it) ja opisk. taukotilojen sisustus
Hallin lattian pintojen korjaus
Muototeräsvaraston rakentaminen
Vaakalevyvarasto työsaliin
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Rakentamisenala (pinta-, talo-, ja rakennustekniikka) 1115/222
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
SISU/SIRA 1115/233
Ilmanvaihdon säätö ja verhoilun kohdepoisto
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Laboratorioala 1115/245
RAO:n kiinteistöjen perusparannus
Runkoviemäröinnin uusiminen vaiheittain
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Tekniikan alat/investoinnit yht.

49 070

20 000
11 500
15 000
6 000
6 000
10 215
10 215

27 000

11 500

20 000

0

0

0

0

10 000

0

0

5 000
135 000

0
46 500

0
22 500

0
2 500

0
10 000

0

8 000
8 000
0
0

16 000

10 000
0
0

0
2 500
2 500

0
0
68 220

Luovat alat/media-alat 1118/500
Ilma. Vaih. Säät. Sofia Lybeckerin katu
Ilmastoinnin äänenvaimennus ja opisk.
huollon iv-kone
Peruskorjaus, Sofia Lybeckerinkatu
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimien
Hissi (siirretty jo 3 vuotta)
Sisäremontti
(desibeliovet, tilojen muutos- ja viimeistelytyöt)
Verhoomon kohdepoiston rakentaminen
Uudisrakennuksen pihatyöt
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Luovat alat/media investoinnit yht.
Luonnonvara-alat 1122/400
Rakennusinvestoinnit
Korjaamohalli/monitoimitila uudisrakennus
kuntosalin ja maatilarakennuksen (=
henkilökunnan asunnon) kattoremontti
"Pikkupuoli"
Peruskorjaus
Henkilökunnan rivitalot
Talo A peruskorjaus
Talo B peruskorjaus
HUK
Kone- ja kärrykatos
Varsapihatto
Hevosurheilukeskuksen laajennus
Rakennusinvestoinnit tilinpäätös 2019
Luonnovara-alat/investoinnit yht.

0
15 000
50 000
40 000
30 000

20 000
30 000
20 000

2 000
10 000
0
0

92 000

85 000

50 000

0

60 000

50 000

50 000

10 000
103 723
103 723

60 000

250 000
110 000

250 000

0
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RKKY rakennusinvestoinnit yht.
Palveluala 1115
Tekniikan alat 1115
Luovat alat/media 1118
Luonnovara-alat 1122
Rkky rakennusinvestoinnit
Yhteensä

Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä

0
68 220
0
103 723
171 943

27 000
135 000
92 000
60 000
314 000

10 000
46 500
85 000
110 000
251 500

205 000
22 500
50 000
250 000
527 500

170 000
2 500
0
0
172 500

Kone- ja laiteinvestoinnit
Kone- ja laiteinvestoinnit Koneet, laitteet, kalusteet

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Yleishallinto 1177/120
IT-järjestelmän uusiminen ja kehittäminen
Keskeneräiset hankinnat/"IndusStar"
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Yleishallinto investoinnit yht

0
11 345
0
11 345

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000
10 000
23 000

50 000
10 000

Palvelualat
Logistiikka-ala 1166/318
Pyöräkone
Pyöräkoneen varusteet
Keskiakseliperävaunu Dolly ja irtoperäväaunu
Sähkökäytöinen trukki (halliin)
Kuorma-auto
Ajosimulaattori
Kuorma-auto Puoliperävaunun vetoajoneuvo
Varsinainen perävaunu
Koukkulava kuorma-auto
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Hius- ja kauneudenhoitoala 1171/312
Kasvo- ja vartalohoitolaite
Kohdepoistoimurit, vetokaappi ja meikkituolit
IT kalusto - ja laitteisto
Kosmetologipaikkojen lisäkalustus, laitteisto

17 500
110 000

15 000

48 200
48 200

83 000

77 500

6 000
10 000

10 000
20 000

125 000

0

15 000

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 1173/319
Taajamatraktori "Wille" aura ja hiekoitin
Traktorin perävaunu
Kiinteistönhoitokaluston uusiminen
Laitoshuollon koneet ja laitteet

6 000
6 000

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Hotelli-ja ravintola-ala 1170/316
Kahvilinjasto, Meritähti
Keittiön täydennyskalusteet

16 129
16 129

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Terveys- ja hyvinvointiala /311
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Palvelualat/investoinnit yht.

16 000

30 000

15 000

0

8 000
8 000

12 000
8 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

16 000

30 000

20 000

20 000

25 000

15 000
20 000

20 000

20 000

4 075
4 075

25 000

35 000

20 000

20 000

0
0
74 404

0
140 000

0
172 500

0
180 000

0
40 000
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Tekniikan alat
Autoala 1168/225
Sähköauto osaksi oppimisympäristöä ja opetuskäyttöön
Saksinostin pyör.suunt.varustuksella
Oppimisympäristö autoja 1-3kpl

45 000
20 000
10 000

10 000

Nelipyöräsuuntauslaite
Auto-osaston sähköpääkeskus, uusinta

10 000

Hitsauspisteen varustaminen

10 000

Pienkoneiden diagnoositestilaiteympäristöt

10 000

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Kone- ja tuotantotekniikka 1165/215
Koneistuksen opetusvälineistö, 3D- mittauslaitteisto käytetty
Siltanosturin radio-ohjaus
Hitsauspöydät levyhalli/näytönsuorituspisteet
Koneistamon työkalujärjestelmä
Manuaalikärkisorvit á 20 000
Manuaalijyrsimet varusteineen á 15 000
CNC-sorvi varusteineen
Asennustekniikan kaluston uudistus
Tietokoneet ja kaappi

8 695
8 695

20 598
20 598

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Tekniikan alat nvestoinnit yht.

18 612
18 612
80 415

65 000

40 000

45 000
45 000
50 000
12 000
12 000

40 000

164 000

34 000

20 000

6 000

0

10 000

10 000

66 000
30 000
20 000
20 000
28 960
28 960

66 000

50 000

30 000

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

10 000
6 500

11 500
10 000
3 549
3 549

16 500

21 500

10 000
20 000
10 000
10 000

25 000
10 000

15 000
35 000
10 000

12 500
0
0

50 000

12 500

35 000

60 000

26 000
10 000
20 000
10 000

Yhteiset aineet 1164/210-310
TT2 luokan koneiden ja kalusteiden uusiminen
sekä muiden luokkien luokkien kalusteiden päivitystä
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019

30 000

6 000

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Sähkö- ja automaatioala 1169/230
Sähkövoimatekniikan opetuskaluston uud.
SSAB koulutuslaitteisto (liite toim.erikseen)
Automaatiotekniikan opetusympäristön uudistaminen
Sähköautojen latauspisteet sisältävän oppimisympäristön rak.
Aurinko- ja tuulivoimatekiikan oppimisympäristön varustaminen
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Rakentamisenala (pinta-, talo-, ja rakennustekniikka) 1167/222
Hiomakone puutyösali
hiontahuone LVI
Kierrekone LVI
Käsityökoneet (LVI- ja rakentamisosasto)
Rekennusalan työkalujen ja koneiden uudistaminen
Talotekniikan työkalujen ja koneiden uudistaminen
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
SISU/SIRA /233
Puupajalaitteet, laitekannan uusiminen
It-kalusto ja -laitteet (Tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen)
Pintakäsittelyalan käyttökaluston uudistaminen
Sisärakentamisen kaluston uudistus
Sisärakentamisen maalaus- ja tasoitekaluston uudistus
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Investoinnit yht.
Laboratorioala 1172/245
FAAS
Tarvikkeiston ja labravälineiden uusiminen
GC
HPLC, IC

Investoinnit yht.

10 000

24 000

15 500
15 500

36 000
238 500

0
313 000

30 000
155 000

0
110 000

20 000

30 000

15 000

15 000

20 000

30 000

15 000

15 000
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Luovat alat/media-alat 1176/500
Media-ala
Valokuvauskalusto
It-kalusto ja -laitteet (tietokonekannan ajan tasalla pitämiseen). 2021
vuorossa L151 laitekannan, koneet ja piirtonäytöt, uusinta.
Henkilökunnan tarvittavat koneuusinnat.
Läppärikärry ytot ja Opinpaja+Opinpajan muiden laitteiden mm.
piirtonäytöt uusinta (vastaaminen eOpinpajan ja eOhjauksen
tarpeisiin).
Tietokone- ja työluokkien kalustus Opetustilojen ajanmukaistamiseen
(tiimiopettajuus, työpajamaisuus)
Videokalusto (videotuotantokalusto vaatii päivittämistä, jotta pystytään
tuottamaan nykyisten standardien mukaista videota. Varautuminen
eSport/streamkoulutuksen kehittäminen)
Ääni- ja valokalusto (Digitalisaation myötä laitekantaa täytyy
ajanmukaistaa vastaamaan työelämässa käytettävää tekniikkaa.
Varautuminen eSport/streamkoulutuksen kehittämiseen.)

20 000

40 000

44 000

51 982
51 982

Luonnonvara-alat 1175/400
minibussi
ruokinta-automaatti hevosille
eläintenhoitajien ja riistan kalustoa
nosturi (käytetty)
Maarakennusalan opetuskalustoa

10 000

10 000

10 000

10 000

37 000

20 000

15 000

31 000

15 000

40 000

15 000

15 000

87 000

125 000

125 000

115 000

40 000
40 000
30 000
15 000
60 000

Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Luonnonvara-alat/investoinnit yht.
RKKY kone- ja laiteinvestoinnit yht.
Palvelualat 300
Tekniikan alat 200
Luovat alat/media 500
Luonnonvara-alat 400
K&K Investoinnit yhteensä 2019 - 2023

50 000

20 000

Pelituotantokalusto
Kone- ja laiteinvestoinnit tilinpäätös 2019
Luovat alta/media-alat Investoinnit yht.

50 000

Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä

40 000

71 499
71 499

60 000

85 000

80 000

0

82 355
93 636
54 818
74 336
305 145

149 100
254 400
89 500
62 500
555 500

184 900
335 600
127 500
87 500
735 500

187 450
167 550
127 500
82 500
565 000

47 450
122 550
117 500
2 500
290 000

TS 2022
527 500
565 000
1 092 500

TS 2023
172 500
290 000
462 500

Rakennusinvestoinnit ja kone- ja laiteinvestoinnit
Investoinnit yhteensä (RKKY)
Rakennusinvestoinnit
Kone- ja laiteinvestoinnit
Investoinnit yhteensä

TP-TA-TS 2019 - 2023
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä

TP 2019
171 943
305 145
477 088

TA 2020
314 000
555 500
869 500

TA 2021
251 500
735 500
987 000

