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Tiivistelmä 

 

Pääministeri Rinteen aloittama ja nykyään pääministeri Marinin hallitusohjelma on 

uudistanut ammatillista koulutusta mittavasti. Vuoden 2020 joulukuussa päätettiin 

1.8.2021 voimaan astuvasta oppivelvollisuuden laajentumisesta ja toisen asteen 

koulutuksen maksuttomuudesta sekä rahoitusta koskevan asetuksen muutoksista. 

Lisäksi mittavana uudistuksena käynnistyi vuonna 2021 jatkuvan oppimisen uudistus 

ja siihen vahvasti liittyvä työllisyysasteen nostamistavoite. Nämä vaikuttavat 

toimintoihin myös tulevina vuosina merkittävästi. 

 

Vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu sen mukaisesti, että 

rahoituspohja pysyisi vähintään vuoden 2021 toteutuneen tulorahoituksen tasolla. 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan hyvä yleinen työllisyysaste ja toisaalta heikohko 

ikäluokkakehitys ja nuorten työttömyysasteen kasvu vaikuttanevat jatkossa myös 

alueelle kohdennettaviin resursseihin. 

 

Sedun tilinpäätöksen tilikauden tuloksiin on viime vuosina vaikuttaneet OKM:n 

myöntämät lisämäärärahat. Valtionosuuden lisäsuoriterahaa saatiin vuonna 2019  

560 000 euroa ja vuonna 2020 2 855 281 euroa. Nämä lisämäärärahat tulee 

kirjanpidossa merkitä kokonaisuudessaan tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana on 

syntynyt oikeus lisärahoituksen saamiseen, vaikka määrärahojen käyttöä voidaan 

jatkaa myös tulevina vuosina.  Lisämäärärahojen käyttö ei täten kohdistu tulojen 

kanssa samalle tilikaudelle. Sedun määräaikainen henkilöstö on lisääntynyt, koska 

lisämäärärahat tulee kohdentaa pääsääntöisesti opettajien, ohjaajien ja 

tukihenkilöstön palkkaamiseen. Vuodelle 2021 lisämäärärahaa on myönnetty noin 2,6 

milj. euroa ja myös vuoden 2022 talousarviossa on arvioitu saatavan lisämäärärahaa 

2,5 milj. euroa.  

 

Vuoden 2022 talousarvion tulokseen vaikuttavat merkittävästi kiinteistöjen 

uudistamiseen liittyvät kertaluontoiset kulut. Näiden vaikutus tulokseen on yhteensä 

2,2 milj. euroa. Kulut koostuvat seuraavasti:  

1) Törnäväntien kiinteistön purkukulu 440 000 € 

2) Törnäväntien purettujen kiinteistöjen tasearvon alaskirjaus 980 000 € 

3) Tuomarniementien kiinteistöjen purkukulu 280 000 € 

4) Suupohjantien väistötilojen kunnostustyöt 500 000 € 

 

Tuloslaskelma 

  

Vuoden 2022 talousarviossa kuntayhtymän tuloslaskelman mukaiset toiminnan 

kokonaistuotot ovat 55 791 100 euroa (v. 2021 52 935 300 €) ja kokonaiskulut ovat 

54 165 100 euroa (v. 2021 51 164 800 €). Toimintakate on täten 1 626 000 euroa  

(v. 2021 1 770 500 €).  

 

Käyttötaloudessa suurimman kustannuserän muodostavat henkilöstömenot, jotka 

ovat 67,9 % (v. 2021 67,7 %) kaikista käyttömenoista.  Henkilöstömenot ovat 

kuntayhtymän talousarviossa 36 752 800 euroa (v. 2021 34 633 300 €). 

Henkilöstömenojen kasvu johtuu siitä, että OKM on myöntänyt lisämäärärahoja 

valtion lisätalousarvion määrärahoista. Sedu on saanut vuonna 2021 opetuksen ja 

ohjauksen lisäämiseen sekä koronatukitoimiin noin 2,6 milj. euroa valtionosuutta, jota 
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voi käyttää vuoteen 2022 asti. Lisämäärärahoilla on palkattu määräaikaista 

henkilöstöä. 

 

Rahoituskulujen ja -tuottojen vaikutus on 340 000 euroa, jonka jälkeen saadaan 

vuosikate 1 966 000 euroa (v. 2021 1 970 500 €).  

 

Poistot ovat 4 054 500 euroa ja tilikauden tulokseksi muodostuu -2 088 500 euroa  

(v. 2021 -1 606 400 €).  Vuodelle 2022 kohdistuu 980 000 euron lisäpoisto 

Törnäväntien kiinteistön alaskirjauksesta. Tilinpäätössiirtojen (poistoerot ja varaukset 

sekä rahastojen muutokset) jälkeen tilikauden alijäämä on 1 840 100 euroa  

(v. 2021 -1 288 500 €).   

 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tuloslaskelma: 
  

Tuloslaskelma TA 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 52 935 300 55 791 100 

Toimintakulut -51 164 800 -54 165 100 

Toimintakate 1 770 500 1 626 000 

Rahoitustuotot ja -kulut 200 000 340 000 

Vuosikate 1 970 500 1 966 000 

Poistot ja arvonalentumiset -3 576 900 -4 054 500 

Tilikauden tulos -1 606 400 -2 088 500 

Tilinpäätössiirrot 317 900 248 400 

Tilikauden ylijäämä -1 288 500 -1 840 100 

 
Investoinnit  

 

Rakennusinvestointien määrä vuonna 2022 on 12 235 000 euroa. Investoinnit 

koostuvat Seinäjoen Törnäväntie 24 uudis- ja korjausrakentamishankkeesta 3 400 

000 €, Seinäjoen Kirkkokatu 10 uudisrakennushankkeesta 4 000 000 €, Ilmajoentie 

525 rakennuksen peruskorjauksesta 3 115 000 €, Lapuan Ammattikoulunkadun 

kunnostustyöstä ja rakennusalan työsalin rakentamisesta 420 000 € ja Ähtärin 

Tuomarniementien kampuksen uudisrakennushankkeesta 1 300 000 €. 

Kalustohankintojen nettomäärä on 1 079 400 euroa. Kalustoinvestoinnit ovat eri 

yksiköiden koneita ja laitteita eri aloille sekä kaluste- ja av-laitehankintoja. 

 

 Lainat 

 

Perustamishankintoihin ja rakennusinvestointeihin varaudutaan kuntayhtymässä 

ottamaan joko lyhyt- tai pitkäaikaista vierasta pääomaa tai molempia. 

Talousarvioesityksessä lainanotoksi on arvioitu maksimissaan 20 000 000 euroa. 

Vieraan pääoman lopullinen nostotarve arvioidaan vuoden 2022 aikana. Mikäli 

budjetoitu laina nostetaan kokonaisuudessaan, on kuntayhtymän kokonaislainamäärä 

vuoden 2022 lopussa 20 000 000 euroa.  

 

 Tilapäisluotto 

 

Talousarviossa on varauduttava myös lyhytaikaiseen tilapäisluoton käyttöön 

maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tilapäisluoton ylärajaksi on arvioitu  

20 000 000 euroa, jota nostettaisiin tarvittava määrä maksuvalmiuden niin vaatiessa.  
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Yleisperustelut 

1 Kuntayhtymän johtajan katsaus 

 

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on ollut useita ammatillisen koulutuksen 

uudistamiseen liittyvää tavoitetta.  

  

• Oppivelvollisuuden laajeneminen 

• Jatkuvan oppimisen uudistaminen 

• Koulutuspolittiinen selonteko. 

 

Sedun uusi strategia on vahvistettu valtuustossa 14.12.2020 ja sen myötä on 

valmisteltu kolme toimintaohjelmaa, joiden tavoitteissa ja toimenpiteissä on huomioitu 

hallitusohjelman mukaiset uudistukset.  

 

Sedussa on meneillään laaja oppimisympäristöjä uudistava investointiohjelma, joka 

ajoittuu vuosille 2016–2024. Sedun kampusten oppimisympäristöt uudistetaan 

monikäyttöisiksi ja ajantasaisiksi. Samalla tavoitteena on vähentää -30 % tilamäärää 

ja -kustannuksia kahdeksan vuoden aikana. Trendinä on myös ollut, että kampuksille 

on tullut mukaan kuntien ylläpitämää lukiokoulutusta (Lapua, Kurikka, Ähtäri).  

 

Etelä-Pohjanmaan työmarkkinoilla on kasvava kysyntä osaavasta työvoimasta. Sedu 

on tuotteistanut omia koulutuspalvelujaan työnantajien tueksi rekrytointitilanteissa. 

Esimerkiksi oppisopimuskoulutusta on kehitetty vahvasti erilaisiin työnantajien 

rekrytointitilanteisiin. Sedulla on hyvät valmiudet olla mukana kv-rekrytoinneissa 

esimerkiksi Suomen kielen ja kotouttamisen sekä ammatillisen koulutuksen 

palveluilla. Vuoden 2022 aikana on suunnitteilla lähihoitajien koulutus kosovolaisille, 

mukana on useita alueen työnantajia. 

 

Ikäluokkamuutokset ovat EP:llä lähivuosina huomattavat. Vuosien 2005–2020 aikana 

nuorten määrä vähenee EP:llä lähes 600 nuorella. Ikäluokkamuutoksiin on 

valmistauduttava mm. koulutustarjonnan uudistamisella sekä tiivistämällä toisen 

asteen koulutuksen yhteistyötä. OKM on myös käynnistänyt työryhmän, joka selvittää 

koulutuksen alueellista saatavuutta ikäluokkien pienentyessä. Sen ehdotukset tulevat 

6/2022.  

 

Sedun strategiset toimintaohjelmat vuosille 2022–2023 on 

 

• Oppivelvolliset osaajiksi 

• Jatkuvasta oppimisesta osaamista ja elinvoimaa 

• Taloudellisesti tasapainoinen ja investointikykyinen Sedu 

 

Sedu valmistautuu tulevaisuuden haasteisiin hyvästä lähtökohdasta. Toiminnan 

tilannekuvaa arvioidaan säännöllisesti, taloustilanne on hyvä ja henkilökunnan 

osaaminen sekä sitoutuminen on kiitettävää. 
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2 Yleinen taloudellinen kehitys 

 

Sekä tämän että ensi vuoden kasvunäkymät ovat vahvat niin maailmantaloudessa 

kuin euroalueen taloudessakin. Ripeä globaali talouskasvu tukee Suomen vientiä. 

Koronapandemia varjostaa kuitenkin yhä sekä Suomen että maailmantalouden 

näkymiä, vaikka rokotekattavuuden kasvu vahvistaa uskoa pandemian hiipumisesta. 

Lupaavasti alkanut maailmantalouden toipuminen eteneekin koronatilanteen ehdoilla. 

Pandemia ja sen vaikutukset talouteen eivät ole ohi ennen kuin virus on saatu 

hallintaan maailmanlaajuisesti. Maailmantalouden yleisvire on siten myönteinen, 

vaikka pandemiaan liittyvä epävarmuus onkin edelleen merkittävää.  

 

Suomen vienti on palautumassa ripeästi kohti kriisiä edeltänyttä tasoa kansainvälisen 

kysynnän huomattavan voimistumisen ansiosta. Euroopan keskuspankin (EKP) 

rahapolitiikka on edelleen vahvasti kasvua tukevaa, ja alhaisina pysyvät 

rahoituskustannukset tukevat kotitalouksien kulutusta ja yritysten investointeja 

ennustevuosina. Raaka-aineiden kallistuminen ja vahvistuva kulutuskysyntä nostavat 

tosin hintoja selvästi tänä vuonna, mikä uhkaa heikentää kasvua maailmanlaajuisesti. 

Hintojen voimakkaan nousun odotetaan kuitenkin jäävän tilapäiseksi.  

 

Suomen talous alkaa kasvaa, kun yksityinen kulutus piristyy. Kotitalouksien 

kulutuksen voimakasta kasvua ennustevuosina tukevat koronatilanteen 

helpottuminen, työmarkkinoiden toipuminen ja kotitalouksien patoutuneen kysynnän 

purkautuminen.  

 

Yritysten kannattavuus on pysynyt pandemian aikana keskimäärin hyvänä lukuun 

ottamatta koronasta suoraan kärsineitä palvelutoimialoja. Sitä mukaa kun 

epävarmuus väistyy, tuotannolliset investoinnit alkavat elpyä nopeasti. Yritysten 

tulevaisuudennäkymiä parantaa varsinkin vientimarkkinoiden ripeä toipuminen. 

Toisaalta kannattavuutta voivat rajoittaa lähivuosina raaka-aineiden hintojen nousu 

sekä maailmankauppaa vaivaavat toimitusvaikeudet.  

 

Työmarkkinoiden näkymät ovat suhteellisen valoisat. Vahva talouskasvu luo hyvät 

edellytykset työllisyyden kasvulle ja palvelualojen toipuessa kasvun voi odottaa 

olevan hyvin työllistävää. Kyselyissä yhä useampi yritys ilmoittaa kuitenkin jo 

kärsivänsä sopivan työvoiman puutteesta. Työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden 

väliset yhteensopivuusongelmat voivatkin hidastaa työmarkkinoiden toipumista. 

Suurella joukolla työttömyys on ehtinyt pitkittyä, mikä vaikeuttaa työllistymistä. Lisäksi 

työikäisen väestön väheneminen jatkuu. Näiden tekijöiden vuoksi työllisyyden kasvu 

hidastuu ennustejakson loppua kohden, kun lomautetut ja helpoimmin työllistettävät 

työttömät ovat työllistyneet. Hyvän suhdannekehityksen ansiosta työttömyysaste 

laskee alle rakenteellisen työttömyyden tason ennustejakson lopulla.  

 

Inflaatio kiihtyy kuluvana vuonna raaka-aineiden hintojen nousun sekä 

kulutuskysynnän kasvun myötä. Inflaatio-odotukset ovat pysyneet maltillisina, ja 

kuluttajahintojen nousu tasaantuu vuosina 2022–2023 tilapäisten tekijöiden 

vaikutusten vaimentuessa. Palkat nousevat ennustevuosina melko tasaista noin 2 

prosentin vauhtia.  

 

Julkisen talouden alijäämä säilyy suurena. Julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa 

edelleen vuonna 2021 vahvasta BKT:n kasvusta ja pienenevistä korkomenoista 
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huolimatta. Vuonna 2022 velkasuhteen kasvu hidastuu väliaikaisesti, mutta vuonna 

2023 velkasuhde kasvaa edelleen, noin 73 prosenttiin.  

 

Euroopan keskuspankki (EKP) on alkuvuoden aikana pitänyt rahapolitiikan vahvasti 

kasvua tukevana. Korot ovat edelleen alhaiset. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 

0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko −0,50 %. EKP:n neuvosto 

odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellään tai sitä alempina, kunnes ennustettu 

inflaatio palautuu vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia, mutta alle sen, ja kehitys 

näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa.  

 

Työmarkkinat elpyvät koronatilanteen helpottaessa ja kysynnän palautuessa. Vuoden 

2021 työttömyysaste laskee vain niukasti edellisvuotista alemmaksi eli 7,7 prosenttiin. 

Vuosien 2022 ja 2023 työttömyysaste on hyvän suhdannekehityksen ansiosta 

selvästi pienempi, hieman alle 7 %.  

 

Lähde: Euro & talous 3/2021 - Suomen talous 

 

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 6578 työtöntä 

työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä lasku 3261 henkilöllä, eli 

33,1 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla 

ajanjaksolla 24,1 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan 

työvoimasta oli 7,6 prosenttia, joka oli Manner-Suomen alhaisin. Koko maassa 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12 prosenttia. 

 

 Viime vuoden luvuissa näkyy erityisesti koronan aiheuttamien rajoitusten ja 

 sulkutoimenpiteiden vaikutukset työllisyyteen. Varsinkin lomautettujen määrä oli viime 

 vuoden kesäkuussa varsin korkea. 

 

Lähde: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus kesäkuu 2021 

 

3 Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon vaikuttavia tekijöitä 

3.1 Hallitusohjelma  

 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma "Osallistava ja osaava Suomi – 

sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta" annettiin 

tiedonantona eduskunnalle 6.6.2019. 

 

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi – osio hallitusohjelmasta kuvaa 

tilannetta ja tavoitteita koulutukseen liittyen. Koulutukseen liittyvät neljä tavoitetta: 

 

1. Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot 

kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. 

• Hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen ja oppimisen 

tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot 

Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon 

vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi.  

• Varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen 

koulutuksen: 
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o Vahvistetaan ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita sekä peruskoulun 

mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen 

asteen koulutuksesta. 

o Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Rakennetaan 

oppivelvollisuuden sisään erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan 

sisällyttää toisen asteen tutkintoihin, esimerkiksi kymppiluokat, 

kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset.  

o Osana oppivelvollisuutta kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia 

ja nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä toisen asteen 

koulutukseen. 

• Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan 

läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. 

Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen 

tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, 

omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen 

tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään. Jatkuvan oppimisen 

uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä 

koulutuksenjärjestäjien kanssa. 

 

2. Lapset ja nuoret voivat hyvin 

• Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla, 

jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. 

• Vahvistetaan opinto-ohjausta eri koulutusasteilla. Selvitetään sitovat 

mitoitukset opinto-ohjaajien määrästä toisen asteen koulutuksessa ja 

jälkiohjausvelvoitteen ulottamisesta ammatilliseen koulutukseen sekä 

tukiopinto-ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle osana oppivelvollisuusiän 

korotuksen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen valmistelua. 

 

3. Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

• Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa erityisesti 

kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen toteutumista sekä työpaikoilla 

tapahtuvaa oppimista ja oppisopimuskoulutuksen kehittämistä tukien. 

Ministeriön on laadittava yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa malli 

kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta. Tätä voidaan tehdä myös 

työpaikoilla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen ja paikallisia innovaatioita 

suosien. Lisätään opettajien määrää. 

• Kasvatetaan ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa turvaamaan koulutuksen 

laatu. 

• Puututaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin 

välittömästi, jotta koulutuksen laatua, opettajien työskentelyedellytyksiä ja 

nuorten hyvinvointia voidaan tietopohjaisesti vahvistaa kaikissa lukioissa ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa. Erityisesti otetaan huomioon lähiopetus- ja 

ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. Oppimisen 

vaikeuksien moninaisuus edellyttää ammatillisen koulutuksen pedagogisten 

menetelmien vahvistamista ja päivittämistä. 

• Selvitetään, miten toisen asteen koulutuksessa opiskelijoiden tosiasialliset 

mahdollisuudet opiskella kokonaisuuksia sekä ammatillisessa että 

lukiokoulutuksessa toteutuvat. Samalla selvitetään, miten kaikki 

koulutuksenjärjestäjät pystyvät tarjoamaan tämän mahdollisuuden muun 
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muassa rahoituskannustimia kehittämällä ja vahvistamalla toisen asteen 

koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä myös harvaanasutuilla seuduilla, jotta 

korkea-asteelle hakeutuminen lisääntyisi. 

 

4. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja 

investoida 

• Vahvistetaan ammatillista osaamisketjua korostamalla 

ammattikorkeakoulujen, oppilaitosten ja pk-yritysten merkitystä 

suomalaisessa TKI-järjestelmässä. 

3.2 Kuntayhtymän strategia  

 

 Sedun uusi strategia on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 14.12.2020.   
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 Sedun strategiset kärjet ovat: 

 Vastuullinen Sedu    

 Uudistuva Sedu 

  

 Strategian pohjalta on laadittu toimenpidesuunnitelmat vuosille 2021–2022: 

• Oppivelvolliset osaajiksi 

• Jatkuvasta oppimisesta osaamista ja elinvoimaa   

• Taloudellisesti tasapainoinen ja investointikykyinen Sedu 

 

3.3 Ammatillisen koulutuksen laki 

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Se kumosi 

vanhat lait ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998) ja ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta (631/1998). Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa ei 

enää tehdä eroa nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen välillä. Ammatillisen 

koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä osaamista opiskelijoiden ja 

työelämän tarpeiden mukaan.  

3.4 Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus 

 
 Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä 

 suorittaa toisen asteen koulutuksen. Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle 

 hallituksen esityksen, jolla  oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. 

 Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020. Oppivelvollisuuslaki 

 tuli voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat 

 voimaan jo 1.1.2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin  oppivelvollisiin, 

 jotka keväällä olivat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). 

 

 Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen 

 suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).  

  

 Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla 

 koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja 

 yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on, että jokainen 

 nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. 

 

 Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tuli voimaan syksyllä 2021 

 aloitettavassa koulutuksessa. Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka 

 kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. 

 

 Opiskelijalle maksuttomia ovat: 

• opetus (nykyisinkin maksutonta) 

• päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta) 

• opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit 

• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet 

• lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi 

edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen 

• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat 

• joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset. 
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 Sedussa on valmistauduttu vuoden 2021 aikana lain tuomiin muutoksiin ja tehty 

 tarvittavat linjaukset ja päätökset. 

3.5 Muutokset rahoituslakiin ja -asetukseen 

 

Rahoituslaki ja -järjestelmä tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Rahoitusmallilla 

kannustetaan parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua. Rahoitus kannustaa 

vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja tunnustamaan tehokkaasti aiemmin 

hankittua osaamista. Rahoitusjärjestelmä yhdisti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

aiemmat ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen, 

oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisten erikoisoppilaitosten rahoitusjärjestelmät. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on joulukuussa 2020 päättänyt pitää ammatillisen 

koulutuksen perusrahoituksen 70 %:ssa ja olla laskematta sen osuutta enempää 

tulevina vuosina. Suoritusrahoituksen osuus tulee olemaan 20 % ja 

vaikuttavuusrahoituksen osuus 10 %. 

 

Vuodelle 2022 on opetus- ja kulttuuriministeriö pyytänyt lausuntoa luonnoksesta 

opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen 

laskentaperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Asetuksessa 

ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen 

koulutuksen kustannusryhmien kertoimia, tutkintojen sijoittelua kustannusryhmiin ja 

majoituksen korotuskertoimia. Lisäksi ehdotetaan korotettavaksi ammatti- ja 

erikoisammattitutkintojen tutkintotyyppikerrointa, yrittäjän oppisopimuskoulutuksen 

työelämäpalautteen keräämistä koskevaa sääntelyä sekä tehtäväksi eräitä muita 

teknisluonteisia muutoksia. Mikäli muutokset hyväksytään asetus tulisi voimaan 1. 

päivänä tammikuuta 2022. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran myönnettäessä 

varainhoitovuoden 2022 rahoitusta.  

 

3.6  OKM:n lisäsuoritepäätökset 

 
 Sedun tilinpäätöksen tilikauden tuloksiin on viime vuosina vaikuttaneet OKM:n 

 myöntämät lisämäärärahat. Valtionosuuden lisäsuoriterahaa saatiin vuonna 2019 

 560 000 euroa ja vuonna 2020 2 855 281 euroa. Nämä lisämäärärahat tulee Kilan 

 lausunnon 2008/2020 mukaan merkitä kokonaisuudessaan tuotoksi sille tilikaudelle, 

 jonka aikana on syntynyt oikeus lisärahoituksen saamiseen, vaikka määrärahojen 

 käyttöä voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.  Lisämäärärahojen käyttö ei täten 

 kohdistu tulojen kanssa samalle tilikaudelle. Sedun määräaikainen henkilöstö on 

 lisääntynyt, koska lisämäärärahat tulee kohdentaa pääsääntöisesti opettajien, 

 ohjaajien ja tukihenkilöstön palkkaamiseen. Vuodelle 2021 lisämäärärahaa on 

 myönnetty noin 2,6 milj. euroa ja myös vuoden 2022 on arvioitu saatavan 

 lisämäärärahaa 2,5 milj. euroa. 
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3.7  Sedun organisaatiorakenne 
 

Kuntayhtymän organisaatiorakenteessa on tehty pieniä muutoksia. Ohessa 

kaaviokuva. 

 

 

3.8  Kestävä kehitys 

 
 Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän 

 kehittämisohjelmalla on tavoitteena tukea globaalien Agenda2030-tavoitteiden 

 toteutumista ammatillisessa koulutuksessa ja vastata ilmastonmuutoksen ja 

 luontokadon asettamiin haasteisiin ammatillisten oppilaitosten toiminnassa ja 

 toimintakulttuurissa. Keskeisimmät haasteet Agenda2030-tavoitteiden 

 saavuttamisessa Suomessa liittyvät ekologiseen kestävyyteen, kuten kulutus- ja 

 tuotantotapojen kestävyyteen, ilmastotoimiin ja lajikatoon. Tämä kehittämisohjelma 

 kohdistuu erityisesti näiden aiheiden systemaattiseen huomioimiseen ammatillisen 

 koulutuksen järjestäjien kaikessa toiminnassa, ottaen huomioon kestävän kehityksen 

 kokonaisuuden. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen 

 kestävää kädenjälkeä. 

 

 Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtionavustukset Ammatillisen koulutuksen 

 kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelma 

 toteutetaan verkostomaisesti ja sen aikana syntyy kansallinen ammatillisen 
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 koulutuksen kestävän kehityksen verkosto. Sedu on kiinnostunut osallistumaan 

 hankkeeseen ja täten edistämään myös Sedun strategiaa tukevaa kehittämistyötä. 

 

3.9  Sedun talouden sopeuttaminen ja kiinteistöuudistukset 

  

 Sedussa on kiinnitetty erityistä huomioita henkilöstökustannuksiin ja toimitilojen 

 käytön tehostamiseen. Yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa nousee koulutustarpeiden 

 osuva alueellinen ennakointi, jolla varmistetaan kunkin alueen työ- ja elinkeinoelämän 

 tarvitsemaa osaamista. 

 

 Sedu toimii tulevaisuusorientoituneesti. Sedussa on ennakoitu ja laadittu 

 yhtymähallituksen hyväksymä sopeuttamisohjelma huomioiden taloushaasteet myös 

 tulevina vuosina.  

  

 Sedulla on tavoitteena vähentää kiinteistöjen pinta-alaa vuodesta 2016 vuoteen 2024 

 mennessä noin 30 %, jota kuvaa seuraava kaavio. 

 

  
 

 

Sedun kiinteistökokonaisuuden valmistuttua on Sedussa toteutettu mittava 

oppimisympäristöjen uudistamis- ja tiivistämisinvestointihanke. Seinäjoella toiminta 

tulee keskittymään hankkeen valmistuttua Rastaantaipaleen, Törnäväntien ja 

Kirkkokadun kampuksille. Seinäjoen kokonaisuudesta on tällä hetkellä valmis 

Rastaantaipaleen toimipiste. Törnäväntien ja Kirkkokadun kampusten arvioitu 

valmistumisaika on vuonna 2024. Seinäjoella tarvitaan väistötiloja siihen asti, että 

Seinäjoen kaikki toimipisteet ovat valmistuneet. Ähtäriin rakennetaan Tuomarniemelle 

uusi koulurakennus, joka tulee Ähtärin lukion kanssa yhteiskäyttöön. Ähtärin 

Koulutien toiminta siirtyy myös Tuomarniemelle ja Koulutien kiinteistö myydään. 

Ähtärin kampuksen suunniteltu valmistumisaika on myös vuosi 2024. Ilmajoentiellä 

tehdään peruskunnostusta vuoden 2022 aikana ja tiloja tulee käyttämään osin myös 

Etelä-Pohjanmaan Opisto. Kauhajoen Topeekan myyntiä jatketaan edelleen vuoden 

2022 aikana. 
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Vuoden 2022 talousarvion tulokseen vaikuttavat merkittävästi kiinteistöjen 

uudistamiseen liittyvät kertaluontoiset kulut. Näiden vaikutus tulokseen on yhteensä 

2,2 milj. euroa. Kulut koostuvat seuraavasti:  

5) Törnäväntien kiinteistön purkukulu 440 000 € 

6) Törnäväntien purettujen kiinteistöjen tasearvon alaskirjaus 980 000 € 

7) Tuomarniementien kiinteistöjen purkukulu 280 000 € 

8) Suupohjantien väistötilojen kunnostustyöt 500 000 € 

 

 3.10 Kuntayhtymäkonserni 
  

Kuntayhtymässä on laadittu konserniohje, jota sovelletaan tytäryhteisöjen 

omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa on annettu määräykset mm. kuntakonsernin 

talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja 

raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernin sisäisistä 

palveluista. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kuntayhtymän tytäryhteisön 

toiminnassa otetaan huomioon kuntayhtymäkonsernin kokonaisetu. 

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on yhdessä Kurikan kaupungin kanssa perustanut 

vuonna 2015 Kiinteistö Oy Kurikan Kampus -nimisen kiinteistöosakeyhtiön. Yhtiö on 

kuntayhtymän tytäryhtiö. Kuntayhtymän omistusosuus on 78 % ja Kurikan kaupungin 

22 %. Yhtiö on rakennuttanut koulurakennuksen, jossa vuokralaisina toimivat Sedu 

Kurikan yksikkö ja Kurikan lukio. Rakennus valmistui vuoden 2018 loppupuolella ja 

toiminta kiinteistössä alkoi vuoden 2019 alusta. Yhtiö on ottanut rakentamista varten 

lainaa 25,5 M € lainaa, jolle omistajat ovat antaneet omavelkaisen takauksen 

omistusosuuksiensa suhteessa. Laina-aika on 32 vuotta, joista kaksi ensimmäistä oli 

lyhennysvapaita.  

 

Kuntayhtymä perusti tytäryhtiö Sedu Education Oy:n vuoden 2016 lopulla. Yhtiön 

toiminta käynnistyi vuoden 2017 alussa. Yhtiössä tuotetaan maksullisena 

palvelutoimintana toteutettavaa koulutusta. Sedu Education Oy:n toiminta on 

vakiintunut osaksi kuntayhtymän muuta toimintaa.  

 

Tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2022 on kerrottu tarkemmin myöhemmin kohdassa 

7.5. 

 

4 Talousarviorakenne ja valmisteluprosessi 

4.1 Kuntalaki ja kuntayhtymän hallintosääntö talousarvion laadinnan 

pohjana 

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen 

turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan 

ja talouden tavoitteet.  

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 

tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 
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voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on 

käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on kuntalain mukaan noudatettava 

talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto. 

Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman kutakin 

alkavaa suunnitelmakautta ja kalenterivuotta varten vuosittain joulukuun loppuun 

mennessä.  

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tulosalueiden (oppimispalvelut ja 

konsernipalvelut) sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät 

käyttötalouden nettomäärärahat.  Yhtymävaltuusto hyväksyy perustamishankkeet ja 

investointiosaan sisältyvät investointihankkeet hankekohtaisina kulujen ja tuottojen 

nettomäärärahoina sekä irtaimistohankintojen osalta kokonaisnettomäärärahana.   

Yhtymähallitus hyväksyy konsernipalvelujen ja oppimispalvelujen tulosalueen kulujen 

ja tuottojen nettomäärärahat.   

Hallintosäännössä on määritelty johtajien ja päälliköiden taloudelliset vastuut 

tarkemmin.   

Tulosaluejohtajat ja yksiköiden vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelman 

toteuttamisesta.   

4.2 Kuntayhtymän tulosalueet 

 

Koko kuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen alaisena 

kuntayhtymän johtaja, rehtori.  

 

Kuntayhtymän tulosalueet ja tulosalueiden johtajat ovat: 

  

Kuntayhtymän tulosalueet 

 

1) Konsernipalvelut / Kuntayhtymän johtaja, rehtori 

2) Oppimispalvelut  / Vararehtori 

 

Yhtymävaltuuston alaisena tulosalueena on lisäksi tarkastuslautakunta, 

yhtymähallitus ja toimielimet. 

 

Kuntayhtymässä on eri tulosalueiden valmistelua yhteen sovittavana elimenä 

konsernijohtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida kuntayhtymätasoista 

asioiden valmistelua ja vastata kuntayhtymän toiminnan kokonaisohjauksesta siten, 

että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja 

strategioita noudattaen. 

 

Lisäksi kuntayhtymässä on pedagoginen johtoryhmä, jonka tehtävä on koordinoida 

oppimispalvelu-tulosalueen asioiden valmistelua ja vastata oppimispalveluiden 

kokonaisohjauksesta siten, että oppimispalvelut-tulosalueelle asetetut tavoitteet 

saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja strategioita noudattaen. 
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4.3 Talousarvion rakenne 

 

Tilirakenteesta on laadittu osasto- ja kustannuspaikkakartta, joka jakautuu 

vastuualueittain eri tasoille. 

 

 

 

 
 

5 Talousarvion ja –suunnitelman laadintaan vaikuttavia tekijöitä 

 

Kuntalaki ja kuntayhtymän perussopimus velvoittavat kuntayhtymää huolehtimaan 

tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Suunnitellun 

toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin.  

 

Määrärahoja varattaessa on otettu huomioon kuntayhtymän henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmassa hyväksytyt periaatteet ja toimintalinjaukset sekä Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymän järjestämislupa, joka on raamina järjestettävälle koulutukselle. 

Järjestämisluvassa määrätään tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus 

myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta sekä muut koulutukset, joita 

koulutuksen järjestäjä voi järjestää. Järjestämisluvassa on myös määritelty opetus- ja 

tutkintokieli, toiminta-alue, opiskelijavuosien vähimmäismäärä sekä muut oikeudet, 

velvollisuudet, ehdot ja tehtävät.  

5.1 Tavoitteet 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on määrärahojen lisäksi esitettävä keskeiset 

toiminnan määrälliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. 

 

Kuntayhtymän valtuustotasoiset tavoitteet on asetettu kuntayhtymän strategian 

pohjalta siten, että strategia ja sen toteutus ja talousarvio sekä tilinpäätös 

muodostavat loogisen kokonaisuuden laadullisen kehittämisen tavoiteasetannassa. 

 

Kuntayhtymän valtuustotasoiset tavoitteet laaditaan tulosaluetasoilla: 

VALTUUSTOTASOISET TULOSALUETASOT 

Kuntayhtymän järjestäjähallinto, jossa yhtymävaltuuston alaisena tulosalueena 

on lisäksi tarkastuslautakunta, yhtymähallitus ja toimielimet 

Konsernipalvelut 

Oppimispalvelut 

 

5.2 Budjettilukujen määrittely 

 

Arvioitavissa olevat nykyisten toimintayksiköiden toiminnalliset lisäykset ja 

vähennykset on huomioitu suunnitelmavuosina. Budjettiluvut ovat 100 euron 

tarkkuudella. Talousarviossa esitettävät määrärahat ovat ilman arvonlisäveroa.  

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän osastokartta kirjanpito-ohjelma  

Premiumin tasot:  
taso 01 koko kuntayhtymä 

taso 02 tulosalue 

taso 04 tulosyksikkö 
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5.3 Rahoitusjärjestelmä 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ammatillinen koulutus on osa opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen 

myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

(957/2017) ja asetuksen (682/2017) mukaan. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen 

rahoitusta valtion talousarvion määrärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa. 

Rahoitus jaetaan pääosin laskennallisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan 

koulutuksen järjestäjälle, jotka päättävät sen kohdentamisesta koulutuksen 

järjestämiseen. 

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, 

suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se 

osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen 

rahoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista. 

 

Koulutuksen järjestäjän osuus perusrahoituksessa perustuu ministeriön koulutuksen 

järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, suoritusrahoituksessa 

suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä 

vaikuttavuusrahoituksessa opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin 

siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen 

lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada harkinnanvarasista 

perusrahoitusta  ja/tai strategiarahoitusta, joita ministeriö myöntää harkintaan 

perustuen.  

 

Rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon keskeiset koulutuksen kustannuksiin 

vaikuttavat tekijät, kuten tutkintokohtaiset kustannuserot, eri tutkintotyypit, 

koulutuksen toteuttamismuodot, erityinen tuki ja majoitus, työvoimakoulutus, 

oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja henkilöstökoulutus, painottamalla rahoituksen 

perusteena käytettäviä suoritemääriä erilaisilla kustannuserot huomioivilla kertoimilla. 

 

Lisäksi rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen tavoitteet. 

Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksella sekä niiden laskennassa käytetyillä kertoimilla 

pyritään ohjaamaan ja kannustamaan koulutuksen järjestäjien toimintaa 

osaamistarpeita vastaavaksi sekä tehostamaan opintoprosesseja. Suoritus- ja 

vaikuttavuusrahoituksessa käytetyillä kertoimilla painotetaan esimerkiksi vailla 

perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden tutkintoja tai aikaisemmin 

työttömänä olleiden työllistymistä. 

 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa määrittää koulutuksen 

järjestäjän opiskelijavuosien ja samalla myös rahoituksen vähimmäismäärän, jolla 

turvataan koulutuksen järjestäjälle ennakoitava toiminnan volyymi. Sedulla on 

järjestämislupa 4 109 opiskelijavuoteen.  

 

Sedun suoritepäätös vuodelle 2021 on myönnetty 4 730 opiskelijavuodelle. 

Talousarviossa 2022 on arvioitu valtionosuuden ja mahdollisen lisämäärärahan 

määrän olevan yhteensä 50 000 000 euroa. Tämän lisäksi tulee mahdollisesti 

harkinnanvarainen valtionosuuden korotus ja strategiarahoitus. Opetus- ja 
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kulttuuriministeriölle lähetetyssä suoritepäätöshakemuksessa haettiin 4 800 

opiskelijavuotta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa tehtävällä suoritepäätöksellä 

ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja 

perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen varainhoitovuodelle 2022.  

 

Talousarviossa 2022 valtionosuustulot on kohdennettu perustutkinto-, ammatti- ja 

erikoisammattitutkintokoulutukseen huomioiden rahoitusasetuksen mukaiset 

kertoimet sekä lisäksi valtionosuutta on kohdennettu järjestäjähallinnon ja 

konsernipalvelut tulosalueen kustannuksiin.   

 

5.4 Palkka- ja sosiaalimenot   

 

Palkkamenot on arvioitu huomioiden kunta-alan sopimuksiin tulevien korotusten 

vaikutus. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 asti.  

Vuodelle 2022 palkkaan laskettiin korotukset seuraavat korotukset: OVTES +2,0 % ja 

KVTES ja TS +2,0 %. 

 

Palkkasumman perusteella määräytyvät muut henkilöstömenot on laskettu vuonna 

2022 talousarvioon ja suunnitteluvuosille seuraavasti: 

 

1. Eläkevakuutusmaksut (palkkaperusteinen) KuEl  18,37 %     

2. Muut henkilösivukulut (sair.vak.maksu, tapaturmavak.maksu, 

ryhmähenkivak.maksu, työttömyysvak. maksu)     5,0 % 

 

Lisäksi eläkemenoperusteisiin eläkkeisiin on varattu euromääräinen määräraha 

järjestäjähallintoon. Budjetoitu summa on 540 000 euroa. 

 

5.5 Henkilöstökoulutus  

 

Sedussa laaditaan vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja 

edistämiseksi. Suunnitelma pohjautuu Sedun arvoille: asiakaslähtöisyys, 

vastuullisuus ja asiantuntijuus ja se on linjassa strategian 2021–2025 kanssa. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon ennakoitavat 

toiminnan muutokset, joilla saattaa olla vaikutusta henkilöstön rakenteeseen, 

määrään tai ammatilliseen osaamiseen. Koulutussuunnitelman tarkoituksena on 

tukea työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä ja se laaditaan 

yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.  

  

Koulutusten toteuttamisessa tulee ottaa huomioon osaamisperusteisuus ja 

oppimisympäristöjen tulisi olla monipuolisia. Koulutukset voivat olla ulkoisia tai 

sisäisiä. Koulutukset voidaan toteuttaa myös digitalisaatiota, verkko-opiskelua ja 

sähköisiä käytäntöjä hyödyntäen, ja edistäen ajasta ja paikasta riippumatonta 

kouluttautumista. 

Henkilöstökoulutuksissa huomioidaan yksilölliset tarpeet, joita keskustellaan mm. 

kehityskeskusteluissa. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus hakea 
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kehittämisrahastosta määrärahaa työelämäjaksoja varten. Vuodelle 2022 on varattu 

90 000 € työelämäjaksoja ja kansainvälistä toimintaa varten. 

 

5.6 Kehittämis- ja hankerahoitus   

 

 Kehittämis- ja projektirahoitus on huomioitu talousarvioissa siltä osin, kun 

 rahoituspäätöksiä on talousarvion valmisteluvaiheessa ollut tiedossa sekä arvioitu 

 mahdolliset uudet tulevat hankkeet maltillisesti. Sedu  hakee hankerahoitusta 

 strategisina painopisteinä olevien toimintojen kehittämiseksi. Sedun 

 hankesalkkukokonaisuus on lähes 3 milj. euroa, jonka vuosittainen toteuma on noin 

 1,5 milj. euroa. Hankkeiden omarahoitusosuuksiin on varattu käytettäväksi 

 maksimissaan 120 000 euroa. Kehittämisen tueksi haetaan mm. OPH:n, OKM:n ja 

 AVI:n valtionavustus- ja EU –hankerahoitusta sekä hyödynnetään kuntayhtymän 

 kehittämisrahaston resursseja.   

5.7 Konsernipalvelut / yhteiset kustannukset 

 

Kuntayhtymän kaikille yhteiset kustannukset ovat luottamushallinto, konsernipalvelut 

(hr-palvelut, IT ja pedagogiset digipalvelut, kansainvälisyyspalvelut, konsernihallinto, 

opinlakeuspalvelut, majoituspalvelut, talous- ja hankintapalvelut, työturvallisuus- ja 

suojelu, kiinteistöpalveluiden hallinto ja viestintä ja markkinointi.) 

 

Kuntayhtymän kaikki kiinteistöt on keskitetty kiinteistöpalveluyksikön hallintaan. 

Kaikkien kiinteistöjen ylläpito- ja talousvastuu on teknisellä johtajalla. Tavoitteena on, 

että kuntayhtymällä on myös tulevaisuudessa tarkoituksenmukaiset, taloudelliset, 

turvalliset ja terveelliset tilat. 

 

Kuntayhtymän ravitsemispalvelut ovat kokonaisuutena konsernipalvelut tulosalueella. 

 

5.8 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöresurssilisäykset vuodelle 2022 

 

Mahdolliset henkilöstötarpeet pyritään hoitamaan sisäisin tehtäväjärjestelyin. 

Henkilöstösuunnittelussa korostuu ennakointi, jota tehdään tulosalueiden johdon ja 

henkilöstöhallinnon yhteistyönä.  

Uusia virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä ei esitetä perustettavaksi.  

  
5.9 Kehittämisrahasto 

 

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän rahaston säännön 31.5.2003. Sääntöä 

on päivitetty yhtymävaltuuston kokouksissa 17.5.2012 ja 11.8.2014. 

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt Sedu aikuiskoulutus, liikelaitoksen 

kehittämisrahaston perustamisen ja säännön 17.5.2012. Liikelaitoksen rahasto 

yhdistettiin vuoden 2018 alusta kuntayhtymän kehittämisrahastoon. 

 

Kuntayhtymän kehittämisrahaston tarkoituksena on tukea kuntayhtymän toiminnan 

kehittämistä. Rahastosta voidaan myöntää varoja opetus-, tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan tarpeelliseen resursointiin, kansainväliseen toimintaan, 

henkilöstön työelämäjaksojen ja jatko-opintojen tukemiseen sekä julkaisutoimintaan 

tai muuhun kuntayhtymään perustehtävää kehittävään toimintaan.  
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Kehittämisrahastoissa oli tilinpäätöksessä 2020 varoja 1 192 908,51 euroa.  

Vuoden 2022 talousarvion mukaan kehittämisrahaston varoja käytetään enintään    

90 000 € henkilöstön työelämäjaksoihin ja kansainväliseen toimintaan.  

 

6 Hankinnat ja investoinnit 

 

Vuoden 2022 rakennus- ja kalustoinvestoinnit ovat talousarviokirjan 

investointiosassa. 

 

6.1 < 10 000 € ja > 10 000 € olevat hankinnat 

 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen suunnitelman mukaisista 

poistoista. Näissä ohjeissa on myös määritelty se hankintamenon raja, jonka mukaan 

kustannukset kirjataan joko tilikauden kuluksi tai aktivoidaan taseeseen. Ohjeen 

mukaan kuntayhtymä voi käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan 

yksinkertaistamiseksi kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan 

hankintatilikauden kuluksi, vaikka se tuottaa tuloa tai on palvelutoiminnan käytössä 

useamman tilikauden aikana edellyttäen, että hankintameno alittaa 10 000 € 

(pienhankinta) ja, että kirjaustavalla ei ole oleellista vaikutusta tilikauden tulokseen 

eikä taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan. Jos hyödyke koostuu useasta eri 

komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10 000 €, se merkitään 

käyttöomaisuuteen ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. 

 

Edellä todetun ohjeen mukaan 10 000 euron ja sitä suuremmat hankinnat aktivoidaan 

taseeseen ja budjetoidaan sekä kirjataan investointiosaan. Tätä pienemmät 

aineelliset hyödykkeet kirjataan suoraan kuluiksi käyttötalousosaan. Aktivoitavia 

kalusto- ja laitehankintoja talousarviossa on 1 407 000 euroa, joista rakennerahaston 

hankerahoitusosuuksilla katetaan 327 600 euroa.  

 

6.2 Käyttöomaisuuden poistot 

 

Kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 5 §:n 1 ja 2 momenteissa säädetään 

käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottamisesta:  

 

“Käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden 

hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan 

poistoina kuluksi. Aktivoituun hankintamenoon luetut hankinnasta ja valmistuksesta 

aiheutuneet menot on voitava selvittää kustannuslaskennan tai -laskelmien avulla.” 

 

Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. 

Poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymävaltuustossa. Poistojen määrä 

tuloslaskelmassa on 4 054 500 euroa, joka sisältää Törnäväntien purettavan 

kiinteistön alaskirjauksen 980 000 € 

 

Poistot kohdistetaan kalustohankintojen osalta yksiköille ja kiinteistöpoistot 

kohdistetaan jokaiselle kiinteistökohtaisesti. 
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Yhtymävaltuuston hyväksymä poistosuunnitelma 

  

Suunnitelman mukaiset poistot ja poistomenetelmät 

     Tasapoistoaika   

Aineettomat hyödykkeet 

  

Aineettomat oikeudet   5 vuotta 

 Muut pitkävaikutteiset menot 

 - ATK- ohjelmistot   5 vuotta 

 - Muut    5–10 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet 

 Maa- ja vesialueet   ei poistoa 

 

 Rakennukset ja rakennelmat   

 - Hallinto- ja koulurakennukset  20–50 vuotta 

 - Varastorakennukset   20 vuotta 

 - Navetta ym. karjatilat   20 vuotta 

 - Asuinrakennukset    40 vuotta 

 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 

 - Tiet, viheralueet   20 vuotta  

 - Muut maa- ja vesirakenteet  15 vuotta 

 - Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta 

  

 Koneet ja kalusto 

 - Kuljetusvälineet ja raskaat työkoneet   10 vuotta 

 - Muut työkoneet    5 vuotta 

 - ATK- laitteet    3 vuotta 

 - Muut laitteet ja kalusteet      5 vuotta 

 

 Muut aineelliset hyödykkeet 

 - Arvo- ja taide-esineet   ei poistoa 

 - Luonnonvarat   käytön mukainen poisto 

 Keskeneräiset hankinnat   ei poistoa 

 

 Käyttöomaisuusarvopaperit yms. 

- Osakkeet ja osuudet   ei poistoa                                                  
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Käyttötalousosa 

 

7 Käyttötalousosa 

7.1 Toiminnan strategiset tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet 

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toiminta pohjautuu strategiassa hyväksyttyihin 

arvoihin, missioon ja visioon sekä strategisiin painopisteisiin.  

 

7.2 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun toimintajärjestelmä  

 

Alla olevassa kuvassa on esitettynä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun 

toimintajärjestelmä, joka muodostuu johtamisen, laadunhallinnan ja 

kokonaisarkkitehtuurin kokonaisuuksista. Sedun toiminta perustuu jatkuvan 

parantamisen toimintamalliin: suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen. 

 

  
 

 

7.3 Kuntayhtymän taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet  

 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä toteutettiin tulosaluekohtaiset  

tavoite- ja tulosneuvottelut vuoden 2022 talousarvion laadinnan pohjaksi. 

 

Alla koottuna kuntayhtymän strategiset tavoitteet ja toimintaohjelmat, jotka tukevat 

uudistuvan ja vastuullisen Sedun toimintaa.  

 

Strategiaa tukevia toimintaohjelmia on yhteensä kolme: 

1. Taloudellisesti tasapainoinen ja investointikykyinen Sedu  

2. Oppivelvolliset osaajiksi  

3. Jatkuvasta oppimisesta osaamista ja elinvoimaa   
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 Toimintaohjelmat 2 ja 3 on kuvattuna oppimispalveluiden kohdassa. 

 

  

Strateginen 

toimintaohjelma  

Taloudellisesti tasapainoinen ja investointikykyinen Sedu  

Tavoitteet  

2021–2022  

Tavoitteena on, että   

• Sedun toiminta on taloudellista ja vastuullista.   

• Sedun investointikyky pysyy kiitettävänä.   

• hankintojen osalta huomioidaan vastuullisuus ja 

kierrättäminen.  

  
Keskeiset 

toimenpiteet  

2021–2022  

  

  

  

• Oppimisympäristöjen uudistaminen 2021–2025  

• Toiminnan suunnittelun, seurannan ja raportoinnin 

kehittäminen   

• Vastuullisuuden ja kierrättämisen huomioiminen 

toiminnassa  

• Digitaalisten palvelujen ja prosessien tehostaminen  

  
 

 

Alla kuvattuna kuntayhtymätasoiset määrälliset tavoitteet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Tulosaluekohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet  

Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tulosaluekohtaiset toimintatavoitteet ja 

käyttötalouden nettomäärärahat. Alla X) ja kursiivi tarkoittaa sitovuutta valtuustoon 

nähden. Kuntayhtymällä on kaksi tulosaluetta järjestäjähallinnon lisäksi. Tulosalueet 

ovat konsernipalvelut ja oppimispalvelut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntayhtymätasoiset 

tavoitemittarit 

Tulos 

2020 

Tavoite 

2021 

Tavoite 

2022 

Tavoite  

2023 

Tavoite  

2024 

Tilikauden yli-/alijäämä 

(1 000)  

-831 -1 289 -1 840 -117 -158 

Henkilöstömenojen osuus 

tuloista % (Tilinpäätös) 
57,6 65,4 65,9 65,5 63,6 

Sairauspäivien 

lkm./päätoiminen henkilöstö 

(henkilöstötilinpäätös) 

10,4 alle 10 pv alle 10 pv alle 10 pv alle 10 pv 
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Toimintatuotot- ja kulut tulosalueittain: x) sitova taso valtuustoon nähden 

Ulkoinen /sisäinen TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Järjestäjähallinto           

Toimintatuotot 432 987 407 600 416 600 444 100 448 800 

Toimintakulut -742 898 -794 800 -756 600 -790 500 -777 100 

X ) Toimintakate -309 911 -387 200 -340 000 -346 400 -328 300 

Konsernipalvelut     

Toimintatuotot 23 040 498 20 620 600 19 470 000 19 318 200 19 632 900 

Toimintakulut -21 362 775 -18 715 300 -18 746 200 -17 180 800 -17 614 600 

X) Toimintakate 1 677 723 1 905 300 723 800 2 137 400 2 018 300 

Oppimispalvelut           

Toimintatuotot 33 464 685 31 907 100 35 904 500 35 749 700 36 012 300 

Toimintakulut -30 785 696 -31 654 700 -34 662 300 -34 726 700 -33 416 200 

X) Toimintakate 2 678 989 252 400 1 242 200 1 023 000 2 596 100 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä         

Toimintatuotot 56 938 170 52 935 300 55 791 100 55 512 000 56 094 000 

Toimintakulut -52 891 369 -51 164 800 -54 165 100 -52 698 000 -51 808 000 

Toimintakate 4 046 801 1 770 500 1 626 000 2 814 000 4 286 000 

                                                                                   

 

 
  

Konsernipalvelujen toimintakulut ja poistot katetaan valtionosuusrahoituksella sekä 

maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla että hankerahoituksella. Muun rahoituksen 

määrä on noin 3,5 milj. euroa. 

 

6 429 700

800 100

9 160 800

2 355 600

268 600

100

2 707 200

7 400

0 4 000 000 8 000 000 12 000 000

Konsernin johto ja palvelut ( HR-palvelut, IT ja
pedagogiset digipalvelut, kv-palv.,

konsernihallinto, opinlakeustoiminta,
majoituspalvelut, talous- ja hankintapalvelut,…

Erillismäärärahat ja hankkeet

Kiinteistöt (Ilmajoki,Kauhajoki, Kurikka,
Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Vaasa, Ähtäri)

Ravitsemispalvelut (kaikki opetuspisteet)

Konsernipalvelujen toimintakulut ja poistot € TA 2022

Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset
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436 700

5 759 700

4 072 600

4 023 700

17 968 900

3 642 900

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

Inno Sedu

Sedu Ilmajoki

Sedu Kurikka

Sedu Lapua

Sedu Seinäjoki

Sedu Ähtäri

Oppimispalveluiden yksiköiden toimintatuotot

-1 104 600

-137 900

561 400

-700

1 077 300

-92 900

-1 500 000

-1 000 000

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

Inno Sedu Sedu Ilmajoki Sedu Kurikka Sedu Lapua Sedu Seinäjoki Sedu Ähtäri

Oppimispalveluiden tulosyksiköiden tilikauden yli-
/alijäämä
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7.4.1 Oppimispalvelut tulosalue 

 

Strategiset toimintaohjelmat ja tavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet: 

 

Strateginen 
toimintaohjelma  

Oppivelvolliset osaajiksi   

Tavoitteet  
2021–2022  

Tavoitteena on   

• kehittää sekä uudistaa Sedun pedagogisia ja 
tukipalveluiden toimintamalleja ja prosesseja vastaamaan 
oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin haasteisiin.  

• kehittää yhteistyötä kuntien, muiden koulutustoimijoiden ja 
yhteistyötahojen kanssa oppivelvollisten sujuvan 
oppimispolun varmistamiseksi ja Tuva-koulutuksen 
kehittämiseksi.  

• varmistaa opiskelijoiden yksilölliset ja hyvät 
oppimistulokset.    
  

Keskeiset 
toimenpiteet  
2021-2022  
  
  

• Pedagogiikan ja ohjauksen kehittämissuunnitelman 
laatiminen  

• Sedun ohjauksen ja tuen kokonaisuuden kehittäminen  

• Digitalisaation hyödyntäminen koulutussuunnittelussa ja 
opetustoiminnassa   
  

 

 

Strateginen 
toimintaohjelma  

Jatkuvasta oppimisesta osaamista ja elinvoimaa   

Tavoitteet  
2021–2022  

Tavoitteena on   

• luoda osaamista ja elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalle 
jatkuvan oppimisen palveluilla yhteistyössä työelämän 
kanssa.  

• uudistaa Sedun jatkuvan oppimisen palvelukokonaisuutta 
joustavaksi ja asiakaslähtöiseksi.  

• lisätä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä niiden 
osien suorittajien määriä.  ´ 
  

Keskeiset 
toimenpiteet  
2021–2022  
  
  

• Alueen osaamistarpeiden analysointi ja koulutustarjonnan 
uudistaminen sekä päivittäminen  

• Työelämäyhteistyön laajentaminen sekä syventäminen 
Sedun kumppanuusmallin mukaisesti  

• Jatkuvan oppimisen sisäisten prosessien määrittely   

• eKAMPUS-toiminnan laajentaminen   

• Opettajien pedagogisten sekä substanssiosaamisen 
vahvistaminen  

• Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen  
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Määrälliset tavoiteluvut 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7.4.2 Konsernipalvelut tulosalue 

 
Konsernipalveluiden osa-alueet: HR-palvelut, IT ja pedagogiset digipalvelut, 

Kansainvälisyyspalvelut, Konsernihallinto, Opinlakeuspalvelut, Majoituspalvelut, 

Talous- ja hankintapalvelut, Tilapalvelut hallinto, Työturvallisuus ja -suojelu Viestintä 

ja markkinointi, Kiinteistöt ja Ravitsemispalvelut. 

 

 
1 Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn hakemuksen mukainen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä. 
Valtionosuusarvio on tehty varovaisuuden periaatteella 4600 opiskelijavuoden mukaan. 
2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetyn hakemuksen mukainen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä. 

Valtionosuusarvio on tehty varovaisuuden periaatteella 4650 opiskelijavuoden mukaan. 

Oppimispalveluiden tavoitemittarit 
Tulos 

2020 

Tavoite 

2021 

Tavoite 

2022 

Opiskelijavuosi (Primus) (järjestämisluvan mukainen 

vähimmäismäärä) 

Tavoitteellinen opiskelijavuosi (suoritepäätöksen 

mukainen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä) 

Opetushallinnon tilastopalvelu (Vipunen) 

4 109 

 

4 767 

 

4 466 

4 109 

 
1 4 750 

 

4 109 

 
24 800 

 

Suoritteet: suoritettujen tutkintojen määrä (pt, at, eat) 

(Vipunen) 
1 815 2 100 2100 

Suoritetut tutkinnon osat (pt, at, eat) 
- Tutkintotavoitteinen koulutus 

13 748 15 000 15 000 

Suoritetut tutkinnon osat (pt, at, eat) 
- Ei-tutkintotavoitteinen koulutus 

547 500 600 

Opiskelijapalautteet / aloituskysely 

Yleisarvio: ”Olen tyytyväinen opintojeni 

aloitusvaiheeseen.” (Asteikko 1–5) 

4,45 4,3 4,4 

Opiskelijapalautteet (koko tutkinnon sekä tutkinnon 

osan tai osia suorittaneet) / päättökysely 

Yleisarvio: ”Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen.” 

(Asteikko 1–5) 

4,41 4,2 4,4 

Opiskelijapalautekysely / suositteluindeksi 

”Suosittelisitko oppilaitosta?” (Asteikko 0–10) 

opintojen alussa /opintojen päättyessä 

8,81 / 8,37 8,75 / 8,75 8,75 / 8,75 

Vaikuttavuus: työllistyminen % (Tilastokeskus), VOS-

rahoitus (vuoden 2021 rahoitusperusteraportin 

mukaan, tutkintotavoitteinen koulutus) 

72,9 70 73 

Vaikuttavuus: jatko-opintoihin siirtyminen % 

(Tilastokeskus) Korkea-asteelle siirtyneet. (vuoden 

2021 rahoitusperusteraportin mukaan, 

tutkintotavoitteinen koulutus) 

5 4  4 

Negatiivinen eroaminen % (Primus) 

Niiden opiskelijoiden osuus, jotka ovat lopettaneet 

opiskelun tutkintoa suorittamatta tai työllistymättä. 

6,4 6 5,5 

Keskeyttäminen: kaikki keskeyttäneet % (Primus) 14,5 10 12 

Päätoimisten opettajien kelpoisuus % (Henkilöstötp.) 91,4 94 92 

Tilikauden yli- /alijäämä (1 000 €) 1 622 -723 303 
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Alla koottuna konsernipalvelut tulosalueen vastuualuekohtaiset painopisteet, jotka 

tukevat myös uutta strategiaa vuosille 2021–2025 uudistuvan ja vastuullisen Sedun 

toiminnassa. 

 

Vastuualue Toiminnan painopisteet 

Asuntola- 
palvelut 

• Tasalaatuinen asuntolatoiminta 
 

Hallintopalvelut • Tiedonhallintalain toimeenpano ja arkistoinnin 
kehittäminen 

• Hallinnon digitaalisten palvelujen kehittäminen 
 

HR-palvelut • Palkanhallintajärjestelmien käytön kehittäminen ja 
vakiinnuttaminen 

• KVTES ja TS TVA (työn vaativuuden arviointityö) -työn 
vakiinnuttaminen ja OVTES TVA:n päivittäminen 

IT-palvelut • Monimuotoista opetusta ja jatkuvaa oppimista tukeva 
laite- ja ohjelmistoekosysteemi nykyisillä ja tulevilla 
kampuksilla 

• Paperiton ja digiketterä Sedu 

Kansain-
välisyyspalvelut 

• Kansainvälisyystoiminnan ja prosessien kehittäminen 
digitalisaatiota hyödyntäen sekä liikkuvuustoiminnan 
uudelleenkäynnistäminen 

• Jatkuva oppiminen ja osaajapulaan liittyvä työ- ja 
osaamisperusteinen maahanmuutto kehittämistoimien 
keskiöön 

Kiinteistö-
palvelut 

• Oppimisympäristöjen uudistaminen -
>rakennushankkeiden laadukas ja kustannustehokas 
toteutus 

• Olemassa olevien kiinteistöjen suunnitelmallinen 
kunnossa- ja ylläpito sekä kulutusseuranta 

Opinlakeus-
palvelut  
 

• Verkoston toiminnan uudelleen muotoilu sekä tiedotuksen 
ja sähköisten palvelujen käytön kehittäminen 

• Jatkuvan oppimisen teemojen käsittely seminaareissa ja 
kokoontumisissa 

Ravitsemis-
palvelut 

• Vastuullisen toiminnan kehittäminen ravitsemispalveluissa 

• Tehokkaat ja laadukkaat ravitsemispalvelut 

Talous- ja 
hankinta-
palvelut 

• Hankintaohjeen päivittäminen ja perehdytys henkilöstölle 

• Talouden tunnuslukujen raportointi ja seurannan 
tehostaminen sekä digitaalisuuden /robotiikan 
hyödyntäminen taloushallinnossa 

Turvallisuus ja 
työsuojelu 

• Turvallinen oppilaitos opiskelijoille ja henkilöstölle 
 

Viestintä- ja 
markkinointi-
palvelut 

• Sedun verkkosivustouudistus 

• Koulutustuotteiden markkinoinnin uudistaminen ja 
kehittäminen 
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Määrälliset tavoiteluvut 

 

 

  

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen htm² on ollut vuonna 2018 155 745 

htm². Meneillään ja suunnitelmissa olevien kiinteistömuutosten jälkeen kiinteistöala 

tulee olemaan alle 100 000 htm². Muutoksia tulee olemaan Seinäjoella, Ilmajoella, 

Ähtärissä, Kauhajoella ja Lapualla.  

 

7.5 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet; tytäryhteisöt 

7.5.1 Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Kurikan Kampus  

               

   
  

Tytäryhtiön toimiala ja liiketoimintastrategia 

 

 Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kurikan Kampus ja kotipaikka on Kurikka. Yhtiön 

toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, rakentaa, omistaa ja 

vuokrata niillä olevia tai niille rakennettavia opetuskäyttöön tulevia rakennuksia.  

 Omistusosuudet ovat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 78 % ja Kurikan kaupunki  

 22 %.  

 

 

 

 
3 Seinäjoen Kirkkokadun purkukustannukset, väistötilojen korjauskustannukset ja Kirkkokadun alaskirjauspoisto lisäsivät 

merkittävästi vuoden 2020 kiinteistökuluja ja vaikuttavat konsernipalveluiden tilikauden alijäämään. 
4 Tilikauden alijäämään vaikuttavat kertaluonteisesti vuonna 2022 Törnäväntien ja Tuomarniementien kiinteistöjen 
purkukulut, Törnäväntien kiinteistön alaskirjaus ja Suupohjan väistötilojen kunnostustyöt 2,2 M € 
5 tavoitearvoon vaikuttaa kiinteistökulujen kasvu tilapäisesti vuosina 2019–2024 ennen kuin saadaan 
sopeuttamisohjelman mukaiset kiinteistöihin kohdentuvat muutokset valmiiksi. 

Konsernipalveluiden tavoitemittarit Tulos 2020 

 

Tavoite 2021 Tavoite 2022 

Tilikauden yli- /alijäämä (1 000 €) - 2 4303       -378 - 2 1434 

Kiinteistökulut netto + poistot €/opiskelijavuosi 

(tilinpäätös ja järjestämislupa) 
2 9895 2 418 2 578 
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 Toiminnan painopisteet vuosille 2022–2024 

 

 Kurikan kampus on ollut käytössä 7.1.2019 alkaen. Ensisijainen tilojen käyttötarkoitus 

on ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen järjestäminen. Kiinteistönhoito 

toteutetaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toimesta ja siivouspalvelut Kurikan 

kaupungin toimesta. 

  

 Kiinteistö Oy Kurikan Kampuksen toiminnan painopisteet vuosille 2022–2024 ovat: 

 - Kiinteistön ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen strategian mukaisesti 

 - Tilojen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen strategian mukaisesti  

 - Tilojen osittainen yhteiskäyttö Kurikan perusopetuksen kanssa 

 

 Kiinteistö Oy Kurikan Kampuksella on johtoryhmä, joka keskittyy muun kuin 

varsinaisen opetustoiminnan kehittämiseen. Päätehtävänä on kehittää kiinteistön 

toimintoja siten, että ne palvelevat pääkäyttötarkoitustaan sekä erilaisten tapahtumien 

tuottamispaikkana.  

 

 Toiminnan mittavimmat riskitekijät vuosille 2022–2024 

 

 Yhtiöllä on iso laina, joten korkoriski on huomioitava. Oleellista yhtiön toiminnassa on, 

että rahoitusriskit ovat hallinnassa, kiinteistön tiloja hyödynnetään tehokkaasti ja ne 

pysyvät kunnossa. 

 

Taloudelliset tavoitteet 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.2 Tytäryhteisö: Sedu Education Oy    

 

Toiminta-ajatus 

 

Sedu Education Oy on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän omistama yhtiö, joka tuottaa 

koulutus- ja konsultointipalveluja asiakkaidensa tarpeisiin.  

 

Liiketoiminta- ja toiminta-alue  

  
Yhtiön toimialana on koulutus ja konsultointi (TOL-luokitus) ja sen palvelutoiminta 

kohdentuu seuraaville liiketoiminta-alueille:   

  

Talouden ja 

toiminnan 

tunnusluvut TP-2020 TA-2021 TA-2022 TS-2023 TS-2024 

Liikevaihto € 999 762 930 000 966 0000 1 000 000 1 000 000 

Tilikauden 

voitto/tappio € 0 0 0 0 0 

Henkilöstömäärä 

tilikauden aikana 
0 0 0 0 0 

Investoinnit € 36 000 82 500 0 0 0 

Lainamäärä € 23 827 872 22 992 000 22 156 000 21 320 000 20 484 000 

Taseen 

loppusumma € 31 070 250 
 

30,1 milj. 29,5 milj. 28,4 milj. 27,5 milj. 
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• Koulutus- ja konsultointipalvelut kotimaassa   

• Koulutus- ja konsultointipalvelut ulkomailla tai verkonkautta ulkomaille   

• Rekrytoinnin tukipalvelut, kuten osaamisen tunnistaminen ja testaus  

• Muu palvelutoiminta   

  

Yhtiön pääsääntöinen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Yhtiöllä voi olla 

toimintaa ja kumppanuuksia myös muualla siten että se tukee EP:n toimintaa.   

 

Visio      

 

 Vastuullinen osaamisen edelläkävijä  

• Tasokkaan ammatillisen täydennys- ja lisäkoulutuksen toteuttaja   

• Työelämän rekrytoinnin yhteistyökumppani   

• Nopean työllistymisen mahdollistaja   

• Kansainvälisen työvoiman kouluttaja ja kotouttaja   

• Verkostojen rakentaja ja kehittäjä   

 

Sedu Education Oy:n hallitus on vahvistanut strategian vuosille 2022–2025.  

Uutta strategiaa tukevat toimintaohjelmat: 

 

 
 

Taloudelliset tavoitteet 

  

Talouden ja toiminnan mittarit / 
tunnusluvut  

TP-2020 TA-2021 TA-2022 TS-2023 TS-2024 

Liikevaihto €  
2 528 326  2 899 000  2 900 000  3 000 000  3 100 000  

Tilikauden voitto/tappio €  
66 400  100 100  120 400  140 000  150 000  

Henkilöstömäärä keskimäärin 
tilikauden aikana  

20  16  18  20  22  

Investoinnit €  0  0  0  0  0  

Lainamäärä €  80 000  0  0  0  0  

Taseen loppusumma €  1 562 076  1 500 000  1 600 000  1 700 000  1 800 000  
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Tuloslaskelmaosa 

8 Tuloslaskelma 

8.1 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tuloslaskelma  
  

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Toimintatuotot 
     

Myyntituotot 52 336 232 50 647 000 53 025 900 52 761 000 53 288 000 
Maksutuotot 132 298 43 500 27 800 29 000 29 000 
Tuet ja avustukset 2 266 427 1 526 100 1 824 400 1 800 000 1 836 000 
Muut toimintatuotot 2 203 213 718 700 913 000 922 000 941 000 
Toimintatuotot 56 938 170 52 935 300 55 791 100 55 512 000 56 094 000 
Toimintakulut      

Henkilöstömenot -32 616 073 -34 633 300 -36 752 800 -36 385 000 -35 658 000 
Palvelujen ostot -8 882 790 -6 255 600 -7 191 700 -6 113 000 -6 052 000 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 699 411 -6 081 700 -6 106 600 -6 167 000 -6 105 000 
Avustukset -18 509 -28 700 -27 800 -29 000 -29 000 
Muut toimintakulut -4 674 586 -4 165 500 -4 086 200 -4 004 000 -3 964 000 
Toimintakulut -52 891 369 -51 164 800 -54 165 100 -52 698 000 -51 808 000 
Toimintakate 4 046 801 1 770 500 1 626 000 2 814 000 4 286 000 
Korkotuotot 688     
Muut rahoitustuotot 305 069 250 000 370 000 374 000 381 000 
Korkokulut -970 -10 000 -10 000 -24 000 -115 000 
Muut rahoituskulut -17 762 -40 000 -20 000 -35 000 -36 000 

X) rahoitustuotot ja -kulut 287 025 200 000 340 000 315 000 230 000 

Vuosikate 4 333 826 1 970 500 1 966 000 3 129 000 4 516 000 
Poistot ja arvonalentumiset 

     

Suunnitelman mukaiset 

poistot -5 615 887 -3 576 900 -4 054 500 -3 446 000 -4 824 000 
Tilikauden tulos -1 282 061 -1 606 400 -2 088 500 -317 000 -308 000 
Tilinpäätössiirrot 

     

Poistoeron muutos 406 997 317 900 248 400 200 000 150 000 
Varausten muutos      
Rahastojen muutos 44 496 0 0 0 0 

Tilikauden yli- /alijäämä -830 568 -1 288 500 -1 840 100 -117 000 -158 000 

Tunnusluvut: 
     

Toimintakate % 107,7 103,5 103,0 105,3 108,3 
Vuosikate/poistot % 77,2 55,1 48,5 90,8 93,6 
Kertynyt yli-/ ja alijäämä 28 383 086 27 094 586 25 254 486 25 137 486 24 979 486 
X) valtuustoon nähden sitova erä 
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8.2 Toimintakulujen jakautuminen  

 

Kuntayhtymän kuluista suurin osuus koostuu henkilöstökuluista, jotka ovat 67,9 % 

kaikista kuluista ja 65,9 % tuotoista.  

 

 
                     

 

 

 

 
 

 

 

Henkilöstökulut
67,9 %

Palvelujen 
ostot

13,3 %

Aineet, 
tarvikkeet ja 

tavarat
11,3 %

Avustukset
0,1 %

Muut toimintakulut
7,5 %

Oppimispalvelut
60,7 %

Konsernipalvelut 
11,5 %

Kiinteistöpalvelut
20,4 %

Ravitsemispalvelut
4,1 %

Ylläpitäjähallinto
1,3 %

Hankkeet ja 
erillismäärärahat

2,0 %

Toimintakulut + poistot jako 
toiminnoittain
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Investointiosa 

9 Perustamishankkeet ja kalustohankinnat  

 

INVESTOINTIOSA 

 

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Rakennus-

investoinnit 
 

 
  

  

Investointimenot 820 360 12 685 000 12 235 000 23 600 000 13 000 000 

Investointitulot         

Kalusto- 

investoinnit 
 

    

Investointimenot 1 078 293 1 146 000 1 407 000 1 500 000 1 500 000 

Investointitulot 86 134 182 000 327 600   

Osakkeet      

Investointimenot 21     

Myyntitulot      

INVESTOINTIOSA      
Investointimenot 

Investointitulot 

Investoinnit netto 

898 674 

86 134 

7 812 541 

13 831 000 

182 000 

13 649 000 

13 642 000 

327 600 

13 314 400 

25 100 000 

0 

25 100 000 

14 500 000 

0 

14 500 000 

 

9.1 Rakennusinvestoinnit ja perustamiskalustot  

  

Rakennusinvestoinnit TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Ilmajoentie 525. Päärakennuksen muutostyöt ja 
kuntotutkimuksen edellyttämät korjaustyöt. 
Kokonaiskustannus 3 Meur. Toteuma v. 2021 loppuun 
mennessä n. 35 000 €. Toteutussuunnittelu 2021–2022. 
Rakentaminen 2022. Vanhan sikalan muutos- ja korjaustyön 
jatkaminen metsä- ja rakennusalan käyttöön 150 000 €.  

3 115 000     

Törnäväntie 24. Kokonaiskustannus 11 500 000 € (sis. F-
rakennuksen peruskorjauksen). Toteuma v. 2021 loppuun 
mennessä n. 2 900 000 €  

3 400 000 3 700 000 1 500 000 

Kirkkokatu 10. Kokonaiskustannus 25 630 000 € (11 842 
krsm2). Toteuma v. 2021 loppuun mennessä noin 1 000 000 €   

4 000 000 11 630 000 9 000 000 

Lapuan kampus. Vesikaton korjaustyön jatkaminen (J-osa) + 
lämmöneristeiden parannus 150 000 €, rakennusalan työsali 
osin opiskelijatyönä, kokonaiskustannus 900 000 €. 
Rakennusalan työsalin toteuma vuoden 2021 loppuun 
mennessä n. 360 000 € 

420 000 270 000   

Ähtärin kampus. Kokonaiskustannus (Sedu) 12 000 000 €. 
Toteuma v. 2021 loppuun mennessä n. 200 000 €. 2021–2022 
hanke- ja toteutussuunnittelua, v 2022–2024 rakentaminen. 
Hankkeen tavoitehinta-arvio on 13 500 000 €, josta Ähtärin 
kaupungin investointiosuus on 1 500 000 €. 

1 300 000 8 000 000 2 500 000 

Rakennusinvestoinnit 
12 235 000 23 600 000 13 000 000 

 

Jokainen investointikohde on erikseen sitova valtuustoon nähden. Useammalle 

vuodelle kohdentuvat rakennusinvestoinnit tulevat täsmentymään suunnitteluvuosien 

hankintamenojen osalta, mutta tulevat olemaan kokonaiskustannusarvion rajoissa. 
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9.2 Kalustohankinnat (alv 0 %) 

 

Yksikkö  Kalustoinvestointiesitykset (yli 10 000 €)    

Ilmajoki Kuorma-auto, koukkuvaihtolava 100 000 

Lapua Ladattava hybridiauto yhteiskäyttöön 50 000 

Lapua Kylmäkoneikko 30 000 

Lapua Kappaleenkäsittelyrobotti 25 000 

Kurikka Alumiinitelineet  13 000 

Kurikka Mittalaitteistoa ja kaapelitutka 12 000 

Seinäjoki Särmäyspuristin 60 000 

Seinäjoki Väylätekniikan ajoneuvo simulaattori 25 000 

Seinäjoki Törnäväntien uuden auto-osaston perustamiskalusto 150 000 

Seinäjoki Väyläohjatut automaatiolaitteet 20 kpl 29 000 

Kalustehankinnat  
(Kolme kampusta) Luokkakalusteet+ Av-välineet Törnävä 100 000 

UUTE SoTe  UUTE SoTe – investointihanke, investoinnit (EAKR) 168 000 

UUTE SoTe  
UUTE SoTe – investointihanke, investoinnit (EAKR) 
rahoitusosuus 

-117 600 

DiivA-hanke  DiivA-hanke Digitalisaatiota ja verkostoja autoalalle 300 000 

DiivA-hanke  
DiivA-hanke Digitalisaatiota ja verkostoja autoalalle 
rahoitusosuus 

-210 000 

Tietohallinto Innovatiiviset opetusratkaisut 15 000 

Tietohallinto InfoTV-päätelaitteet + InfoTV näytöt 10 kpl 15 000 

Tietohallinto 
WLAN kontrolleri yhteishankinta SeAMkin kanssa, 
kokonaishinta 30 000 € 15 000 

Tietohallinto Kuitukytkimet yksiköihin 10 000 

Tietohallinto Hyperkonvergenssipohjainen konesalijärjestelmä 120 000 

Tietohallinto Tietokoneinvestoinnit 170 000 

X) Yhteensä   1 079 400 

 

X) valtuustoon nähden sitova 

 

Yllä mainittujen kalustoinvestointien lisäksi kuntayhtymässä hankitaan ensi vuoden 

aikana kuntayhtymän puiteleasingsopimuksen kautta Rengonharjulle 

yhdistelmäajoneuvo 320 000 € 
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Rahoitusosa 

 

10 Rahoitusosa  

Valtuustoon nähden sitovat erät ovat merkitty kursiivilla ja X)-merkillä.  

RAHOITUSOSA TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Toiminnan rahavirta           

Vuosikate 4 333 826 1 970 500 1 966 000 3 129 000 4 516 000 

Satunnaiset erät          

Tulorahoituksen korjauserät          
 

Investointien rahavirta           

Investointimenot 7 898 674 13 831 000 13 642 000 25 100 000 14 500 000 

Rahoitusosuudet investointeihin 0 182 000 327 600 0 0 

Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 86 134 0 0 0 0 

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 478 715 -11 678 500 -11 348 400 -21 971 000 -9 984 000 

Rahoituksen rahavirta           

Antolainauksen muutokset      

 Antolainaussaamisten lisäys      

Lainakannan muutokset           

 X) Pitkä-/lyhytaikaisten lainojen lis.   *)10 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000 

 X) Pitkäaikaisten lainojen väh.     -1 000 000 -1 750 000 

 Lyhytaikaisten lainojen muutos           

Oman po:n muutokset  

 

     

Vaikutus maksuvalmiuteen -3 478 715 -1 678 500 8 651 600 -7 971 000 -6 734 000 

  

Rahavarat 31.12 18 555 739 16 877 239 25 528 839 17 557 839 10 823 839 

Rahavarat 1.1 22 247 956 18 555 739 16 877 239 25 528 839 17 557 839       
Lainanhoitokate    3,1 2,6 

 

*) TA 2021 lainaa ei nosteta. 

 

Vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan noin 3 milj. 

euroa, investointien toteuma tullee olemaan noin 5,5 milj. euroa. Talousarviolainaa ei 

ole ollut tarve nostaa, koska investoinnit eivät ole toteutuneet suunnitellusti ja 

vuosikate tulee olemaan budjetoitua parempi. 

 

10.1 Lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat 

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymällä ei ole pitkäaikaisia lainoja vuoden 2021 lopussa. 

Vuonna 2021 ei kuntayhtymässä oteta lainaa. Talousarviossa 2022 varaudutaan 

ottamaan kalusto- ja rakennusinvestointeja varten 20 000 000 euroa vierasta 

pääomaa. Tämä voi olla joko lyhytaikaista tai pitkäaikaista rahoitusta. Lopullinen 

rahoitusmuoto tarkentuu rahoittajien kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta.  

 

Myös tulevina vuosina 2023–2024 tullaan tarvitsemaan vierasta pääomaa 

rakennusinvestointien rahoittamiseen.  
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10.2 Valtuustoon nähden sitovat määrärahat  

 

Oheisessa taulukossa on yhteenvetolaskelma, johon on koottu käyttötalousosan, 

investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi eriksi 

hyväksymät erät. 

 

Talousarvion valtuustoon nähden sitovat määrärahat 

   

Käyttötalousosa 
Sitovuus 
*)  € 

Järjestäjähallinto/ toimintakate N -340 000 

Konsernipalvelut /toimintakate N 723 800 

Oppimispalvelut / toimintakate N 1 242 200 

     

Tuloslaskelmaosa     

Rahoitustuotot- ja kulut N 340 000 

      

Investointiosa     

Kalustoinvestoinnit N 1 079 400 

Rakennusinvestoinnit:    

     

Ilmajoentie 525 Ilmajoki B 3 115 000 

Törnäväntie 24 Seinäjoki B 3 400 000 

Kirkkokatu 10 Seinäjoki B 4 000 000 

Ähtärin kampus B 1 300 000 

Ammattikoulunkatu, Lapua B 420 000 

      

Rahoitusosa     

Pitkä-/lyhytaikaisten lainojen lisäys B 20 000 000 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 0 

      

*) N=sitovuus nettomääräraha, B= sitovuus bruttomääräraha 

 

  

 

 

  


