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1.Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

1.1.Kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

Kuntayhtymän toiminta-ajatus

Kuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta sekä edistää osaamista. 

Kuntayhtymän visio

Luksia – menestyvä osaamisen ammattilainen

Kuntayhtymän arvot

Asiakaskeskeisyys 
Asiakkaitamme ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä yhteistyökumppanit. 
Osallistumme vastuullisesti asiakkaidemme ammatillisen osaamisen kehittä-
miseen.

Ammattitaitoisuus
Toimintamme on perustehtävässä vaikuttavaa. Sitoudumme asetettuihin 
tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sekä osaamisemme kehittämiseen. Toi-
mintamme kehittämiseksi ennakoimme työelämän muutoksia ja kansainvälis-
tymistä. 

Avoimuus
Työskentelemme vuorovaikutteisesti, jaamme osaamistamme ja arvostam-
me toisiamme. Yhdistämme voimamme sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden 
kanssa. 

1.2. Kuntayhtymän jäsenkunnat 

Luksian, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Hanko, 
Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.
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1.3. Kuntayhtymän organisaatio 1.1.2017

Kuntayhtymäkokous

Perussopimuksen mukaan ylintä päätäntävaltaa käyttää kuntayhtymäkokous, 
jossa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja. Äänivallan perusteena ovat 
jäsenkuntien peruspääomaosuudet.

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän toiminnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakun-
ta ja tilintarkastaja. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
sekä kolme jäsentä, jotka valitaan kunnallisvaalikaudeksi.
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Hallitus

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään 
7 ja enintään 11 jäsentä. 

Hallituksen tehtävistä ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä ja kuntayh-
tymän muissa johtosäännöissä.

Tulosalueet

Kuntayhtymässä on seuraavat neljä (4) tulosaluetta: 

• Koulutus: hyvinvointi, palvelut ja teknologia sekä laskennallinen tulosalue 
koulutuksen 

• tukipalvelut

Kuntayhtymän kokonaisuutta sekä koulutuksen toimialaa johtaa kuntayhty-
män johtaja. Tukipalveluja johtaa talous- ja hallintojohtaja.

Ammatilliset neuvottelukunnat

Neuvottelukuntien tehtävänä on lisätä elinkeinoelämäyhteistyön avulla amma-
tillisen koulutuksen vaikuttavuutta Länsi-Uudellamaalla.

Ammattiosaamisen näyttötoimikunta

Toimielin vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti ammat-
tiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä valvoo näyttötoi-
mintaa. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaati-
mukset.

Opiskeluoikeustoimikunta

Opiskelijaoikeustoimikunta toimii ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
tarkoittamana koulutuksen järjestäjän monijäsenisenä toimielimenä käsitellen 
opiskeluoikeuteen liittyviä asioita. 

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii kuntayhtymässä yhteistoimintalain mukaisena yhteis-
työelimenä. Yhteistyötoimikunta perustaa alaisuudessaan toimivat jaostot.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Organisaatiouudistus

Vuonna 2016 valmisteltu uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2017. Uusi 
organisaatio pohjautuu toimialajakoon yhdistäen kaikki koulutusmuodot yhden 
hallinnon alle. Muutoksen tarkoituksena on vastata ammatillisen koulutuksen 
toimintalainsäädännön muutoksiin sekä tehostaa Luksian perustehtävää. 



9

1.4. Kuntayhtymän strategia 2017–2025 

Kuntayhtymän kehittämistoimintaa ovat ohjanneet hallituksen vahvistamat 
strategiset kehittämislinjaukset 2017–2025. Hallitus vahvisti uuden strategi-
an vuosille 2017–2025. Strategisia tavoitteita täsmennettiin ja uusi strategia 
jatkaa Luksian linjauksia mittaamalla onnistumista tuloskortin mittareilla asia-
kas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmista.

Kehittämislinjaukset edistävät kuntayhtymän vision saavuttamista. 
Strategiset perusvalinnat ovat:
• Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö
• Laadukkaiden toimintojen järjestäminen taloudellisesti kannattavalla tavalla
• Joustavat, työelämälähtöiset ja motivoivat opintopolut
• Selkeät ja vetovoimaiset palvelut ja parhaiden edellytysten luominen koulu-

tustoiminnalle

1.5. Kuntayhtymän tavoitteet 2017

Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2017 on esitetty alla olevassa tuloskortissa. 
Tulosalueiden tuloskorttitavoitteet on johdettu kuntayhtymän tuloskortista. 
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Tuloskortti 2017
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1.6. Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät

Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja 
kehittää työelämän osaamista.

Perustehtävän tuloksellisuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien 
tuloksellisuutta arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumi-
sesta palkitaan. Toimintaedellytyksinä ovat muun muassa riittävä alueellinen 
kattavuus, koko ja monipuolinen koulutuksen tarjonta.

Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen 
työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata muutoksiin. Ammatillinen 
koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän voima-
varana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälis-
tyy ja se edellyttää ammatilliselta koulutukselta uudenlaisia kansainvälistymis-
valmiuksia.

Työttömyys on alueella korkealla tasolla ja se vaihtelee jäsenkuntien välillä, 
mutta erityisesti nuorten työllistyminen on haasteellista. Samanaikaisesti 
työelämästä on ikärakenteen vuoksi poistumassa enemmän työntekijöitä kuin 
sinne tulee. Yleinen taloudellinen tilanne aiheuttaa myös ammatilliselle koulu-
tukselle taloudellisia paineita. Nykyisten tilojen, laitteiden ja henkilöstöresurs-
sien osalta tarvitaan kokonaisvaltaisempaa suunnittelua.

Jäsenkuntien ammatilliseen koulutukseen tulevien nuorten ikäluokka on 
pienenemässä ja väestömäärän kasvu alueella on pysähtynyt. Edellä olevasta 
huolimatta aikuisten koulutustarve on lisääntyvä ja ammatillisen koulutuksen 
kysyntä korkealla tasolla. Ammatillisen koulutuksen määrälliseen lisäämiseen 
ja sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat mm. työ- ja elinkeinoelämässä 
tapahtuvat nopeat muutokset, tarve saada kaikille peruskoulunsa päättäville 
jatko-opintopaikka sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden määrän kasvaminen.

Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy. 
Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta am-
matillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Ammatillisen opet-
tajan työ on muuttumassa oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän 
työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen 
arviointiin, tähän suuntaan ohjaavat myös ammatillisten tutkintojen uudet ope-
tussuunnitelmat. Toisaalta on jo havaittavissa muutamilla aloilla hankaluuksia 
työssäoppimispaikkojen saatavuudessa.

Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää järjes-
täjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien 
koulutustarpeita. Koulutuksessa nuorten ja aikuisten koulutusten väliset erot 
ovat selkeästi pienenemässä. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen ke-
hittämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä lisääntyy.

Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille 
puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle ovat lisääntyneet. Opiskelupaikan 
valintaan vaikuttaa entistä enemmän koulutuksenjärjestäjän maine ja julki-
suuskuvat.
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Ammatillisen koulutuksen menosäästöt

Valtion kohdistamat menosäästöt ammatillisen koulutuksen yksikköhintaan 
jatkuvat ja suurimmat muutokset astuvat voimaan talousarviovuonna, leikkaus 
on valtakuntatasolla 12,44 % edellisen vuoden toteutuneista kuluista. Ra-
hoituslaki odottaa vahvistusta ja uusi laki astuu voimaan vasta vuoden 2018 
alusta. Rahoituslain sisältö ei ole vieläkään kokonaisuudessaan varmistunut, 
mutta selkeä tavoite suoritepohjaiseen rahoitukseen on uudistuksen perustana.  

Toimintamenot on sopeutettu toimintatuloihin. Luksian talousarvio 2017 ja 
toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 tulee sisältämään muun muassa 
kiinteistö- ja työvoimakulujen leikkauksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tarkkaa 
henkilöstöresurssien vuosisuunnittelua.

Luksian toimintaedellytykset

Luksia on mittavien haasteiden edessä. Samanaikaisesti kun toimintaa pi-
tää voimakkaasti kehittää, valtion rahoitusta vähennetään. Valtioneuvoston 
päätöksen mukaisesti ammatilliseen koulutukseen ei ohjata kärkihankkeiden 
rahoitusta vaan ainoastaan rahoituksen leikkaukset. Kehittämistyö on kuiten-
kin edellytys tuloksellisen perustehtävän hoitamiseksi jatkossa. Koulutuksen 
järjestäjän laadun kehittyminen kompensoi rahoituksen vähentymisen vaiku-
tusta koulutuksen järjestämisessä. Luksian tavoitteena on onnistua perusteh-
tävän toteuttamisessa suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin siten, että 
siitä palkitaan tuloksellisuusrahoituksella. Luksia on viimeisten vuosien aikana 
panostanut ja tulee panostamaan projektirahoituksen hakemiseen kehittämis-
linjausten mukaisiin toimenpiteisiin. 

Nykyisellä ammatillisen perustutkinnon järjestämisluvalla pystytään turvaa-
maan osaava työvoima alueemme työelämälle sekä vastaamaan nuorten 
yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Ammatillisen koulutuksen kilpailutilanne 
kiristyy edelleen. Muuttuvassa tilanteessa entistä merkityksellisempää tulee 
olemaan Luksian kyky kohdentaa ammatillista koulutusta alueemme työelä-
män tarpeisiin yhteistyössä työelämän kanssa. Luksian tulee olla ensisijainen 
vaihtoehto kuntayhtymän jäsenkuntien nuorille ja aikuisille sekä työelämälle 
kehitettäessä ammatillista osaamista suomen kielellä.

Suurina kysymyksinä tulevat lähivuosina olemaan sellaiset opetusjärjestelyt, 
joiden avulla opiskelijoiden tutkintojen määrä varmistetaan keskeyttämisiä 
vähentämällä sekä opintojen joustavuutta lisäämällä. Muutokset koskevat 
kaikkea ammatillista koulutusta koulutettavien iästä tai perusosaamisesta 
riippumatta. Samanaikaisesti tilojen käyttöasteen parantaminen korostuu, 
kaikkien tilojen käyttöä on pystyttävä tehostamaan ja ylimääräisistä tiloista on 
luovuttava. Rahoituksen vähentyessä toimitilaratkaisut ovat isossa roolissa. 
Uudet vaatimukset ammatillisen koulutuksen järjestämisen tavoista ohjaavat 
Luksiankin tarkastelemaan uudestaan opintojensa tarjontaa ja varsinkin tilojen käyttöä.

Luksian perustehtävänä on kehittää ammatillista osaamista. Toimintaympäris-
tön muuttuessa koulutuksen järjestäjät joutuvat uudistamaan oppimisympäris-
töjä vastaamaan oppimisen tarpeita. Koulutuksen järjestäjänä varmistamme 
opetussuunnitelmien ajantasaisuuden ja opetuksen toteuttamisen opetus-
suunnitelmien mukaisesti. Tehtävänämme on varmistaa opiskelijan elinikäisen 
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oppimisen avaintaitojen hallinta. Luomme järjestelmälliset käytänteet tutkin-
non henkilökohtaistamiseen, työssäoppimiseen ja digitalisaation hyväksikäyt-
töön. Onnistuminen perustehtävässä edellyttää ammatillisessa koulutuksessa 
entistä vahvempaa ja monipuolisempaa työ-elämäyhteistyötä alueellamme.

Luksia lisää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta sekä edistää koulutuk-
sen järjestäjien toiminta-alueen erityispiirteet huomioon ottavaa ammatillisen 
koulutuksen edunvalvontaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 
ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa solmitun yhteis-
työsopimuksen mukaisesti.

Kaiken muutoksen keskellä ja sen hallitsemisessa henkilöstö on avainase-
massa. Luksia onnistuu, kun sillä on ammattitaitoinen, motivoitunut ja työs-
sään hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostam-
me edelleen kehittämällä sisäistä henkilöstökoulutustamme.

1.7. Työelämäosaamisen kehittäminen

Työelämän osaamisen kehittämiseksi olemme vuorovaikutuksessa työelämän 
ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ammatillisen koulutuksen käytettävissä 
olevina toimintatapoina ovat työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat 
hankkeet, opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana tehtävä yhteistyö, 
aktiivisesti keskustelevat ammatilliset neuvottelukunnat ja henkilöstön tavoit-
teellinen toiminta oman alansa verkostoissa. Henkilöstön osaamista ja työ-
elämän kehittämistä tukevat opettajien työelämäjaksot toteutetaan tuloskortin 
mukaisesti. 

Valmistuvien opiskelijoiden osaamisen varmistamme toimimalla opetussuun-
nitelmien ja oppimisen ohjaus- ja oppimisen suunnitteluprosessin mukaisesti. 
Ammatillisen osaamisen lisäksi työpaikoilla tarvitaan kehittävän arvioinnin 
työotteella toimivia työntekijöitä, joilla on elinikäisen oppimisen avaintaidot ja 
kansainvälistymisen vaatimaa osaamista. Siksi otamme opintojen tarjonnan 
järjestämisessä huomioon erilaisen oppimisen mahdollisuudet, tiedon pro-
sessointia tukevat opetusmenetelmät ja opiskelija-arvioinnin ja digitalisaation 
tuomat haasteet. Tässä onnistuminen edellyttää henkilöstön osaamisen 
jatkuvaa kehittämistä sekä avointa ja keskustelevaa toimintakulttuuria, jossa 
opettajakunta haluaa tehdä yhdessä, jakaa osaamistaan ja oppii uutta. Lisäksi 
rakennamme talousarvion puitteissa monimuotoisia oppimisympäristöjä, jotka 
mahdollistavat tehokkaan tilojen käytön, tekemällä oppimisen ja verkko-
opetuksen tuomat mahdollisuudet.

Laadukas koulutus ja kannattava toiminta takaavat varmimmin Luksian tule-
vaisuuden. Jäsenkuntien peruskoulun päättöluokkalaisten määrä on laskeva. 
Samalla talouden tiukkeneva raami ja Suomen koulutuspoliittiset linjaukset 
edellyttävät mahdollisuutta valmistua tavoiteaikaa nopeammassa aikataulussa. 
Joustava sisäänotto alaa vaihtavien toisen tutkinnon suorittaneiden osalta ja 
heidän opintojensa henkilökohtaistaminen mahdollistavat tehokkaat koulutus-
prosessit. Käytännössä se tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamis-
ta, vaihtoehtoisia tapoja oppia ja mahdollisuutta yhdistää eri tutkinnon suorit-
tamisen muotoja. Luksian tilojen käytön kokonaissuunnittelulla, muunneltavilla 
tilaratkaisuilla ja tilojen tehokkaalla käytöllä sekä henkilöstöresurssien suunnitte-
lulla ja käytöllä on kuntayhtymän talouteen merkittävä vaikutus. 
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2Tukipalvelut
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2. Tukipalvelut

2.1. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen

Tukipalvelut

Luksian tukipalvelujen tulosalue tuottaa koulutuksen järjestäjän tietohallinto-, 
talous- ja henkilöstö-, kiinteistö- ja ravitsemispalvelut muille tulosalueille ja 
hallintoelimille siten, että Luksia onnistuu perustehtävän toteuttamisessa.  

Talous- ja toimintasuunnitelmavuosien 2017–2019 erityisenä painopisteenä 
on kuntayhtymän koulutustoimintaa ja hallintoa tukevien uusien tietojärjestel-
mien käyttöönotto ja siihen liittyvä henkilöstön perehdyttäminen. Uuden strate-
gian mukaisesti tukipalvelujen toimintaprosesseja automatisoidaan manuaali-
sia välivaiheita karsimalla sekä tuetaan koulutuksen digitalisoimista.

    Toiminnan järjestämispaikkakunnat ja toimipisteet

Tukipalvelut toimivat keskitetysti, mikä varmistaa mahdollisimman kustannus-
tehokkaan palvelutuotannon. Palvelut järjestetään kaikille tulosalueille sekä 
Luksia koulutus Oy:lle.   

Tukipalvelut kokonaisuudessaan toimivat kolmessa toimipisteessä: Lohjalla 
Toivonkadulla ja Nummentiellä sekä Vihdin Nummelassa. Talous-, henkilöstö-, 
kehittämis- ja tietohallintopalvelut tuotetaan keskitetysti Lohjan Toivonkadun 
toimipisteestä. 

Kiinteistöpalvelut ja laitoshuolto jakaantuvat Lohjan alueen ja Vihdin alueen 
kiinteistö- ja laitoshuoltopalveluihin, joista vastaavat sekä kiinteistönhoidon 
että laitoshuollon osalta aluevastaavat palvelupäällikön alaisuudessa.

Kuntayhtymän ravitsemispalveluista vastaa palvelupäällikkö, jonka alaisuu-
dessa toimivat kolme ruokapalveluesimiestä, joista kukin vastaa oman toimi-
paikkansa; Toivonkadun, Nummentien ja Ojakkalantien suurkeittiön ruokatuo-
tannosta.

Tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista vastaa uuden 
organisaation mukaisesti palvelupäällikkö. Kyseiset palvelut tuotetaan keskite-
tysti Toivonkadun toimipisteistä.



17

2.2. Tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi Ta-2017 
Toimintatulot  8 058 760 
Toimintamenot 7 123 720 
Toimintakate 935 040 

Poistot 1 086 140 
Rahoitustuotot 65 000 
Tilikauden tulos -86 100 

Investoinnit 1 813 000

Tuloskortti 2017
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3Koulutus
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3. Koulutus

3.1. Koulutuksen toiminta-ajatus

Luksia järjestää perustutkinto-opetusta, omaehtoista ammatillista koulutusta, 
työvoima-, lyhyt- ja täydennys- ja henkilöstökoulutusta sekä oppisopimuskou-
lutusta. 

Koulutustarjonnan suuntaamiseksi kerätään valtakunnallista ennakointitietoa, 
tietoa työssäoppimispaikoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Perustutkinto-
jen opetussuunnitelmatyön aikana tutkintojen osaamisalojen opintotarjonta on 
tarkistettu vastaamaan työelämän tarpeita ja tarjonnan ajantasaisuus turva-
taan lukuvuosittain vahvistettavan valinnaisainetarjonnan kautta.

3.2. Koulutus, Hyvinvointi

Vuodelle 2017 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opinto-
aloittain ja tutkinnoittain ovat:  
 ** uuden tutkintorakenteen mukainen tutkinto
Perustutkinnot *suluissa aikuisopisk. määrä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 50 opiskelijaa
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetiikkaneuvoja 16 opiskelijaa
Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi 17 opiskelijaa
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 423 (193) opiskelijaa

Humanistinen ja kasvatusala
**Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 0 opiskelijaa

Oppisopimuskoulutus 48 opiskelijaa

Ammattitutkinnot (omaehtoinen)

Hierojan ammattitutkinto 14 opiskelijatyövuotta
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 3 opiskelijatyövuotta
Koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjauksen ammattitutkinto 25 opiskelijatyövuotta
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 16 opiskelijatyövuotta

Erikoisammattitutkinnot (omaehtoinen)

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto 9 opiskelijatyövuotta

Valma 104 opiskelijaa

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 45 000 opiskelijatyöpäivää
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Hyvinvointialan tulevaisuuden näkymät

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimialaennusteiden mukaan työllisyyden enna-
koidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä eniten terveydenhuoltopalveluiden, sosiaa-
lipalveluiden, vähittäiskaupan sekä koulutuksen ja tutkimuksen toimialoilla. Luksian hy-
vinvointitoimialan kouluttaman työvoiman kysynnän ennakoidaan kasvavan sekä nuorten 
että aikuisten koulutuksen osalta. Väestön ikääntymisen ja työurien pidentämisen myötä 
vanhuspalveluiden ja työkykyä ylläpitävien palveluiden tarpeen ennakoimme kasvavan. 
Jatkossa julkisten palveluiden rinnalla tullee olemaan myös lisääntyvässä määrin yksityistä 
palvelutarjontaa eli yritystoiminnan osaamista tarvitaan alan substanssiosaamisen lisäksi. 
Luksiassa keskitetään klusteriajatuksella hyvinvointi-palveluja ja perustetaan monialaisia 
palvelupisteitä kuntayhtymän toimialueelle. 

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi Ta-2017 

Opiskelijamäärä 610 
Toimintakate €/opiskelija 2 148 

Toimintatulot   5 583 132 
Toimintamenot 4 272 646 
Toimintakate 1 310 486 

Poistot 32 000 
Rahoitusmenot 0 
Tilikauden tulos 1 278 486 

Investoinnit 85 000
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3.3. Koulutus, Palvelut

Vuodelle 2017 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opinto-
aloittain ja tutkinnoittain ovat:  

Perustutkinnot *suluissa aikuisopisk. määrä

Kulttuuriala
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 56 opiskelijaa
(1.8.2017 media-alan perustutkinto)

Luonnontieteiden ala
Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi  93 opiskelijaa

Luonnonvara ala 0 opiskelijaa

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, tarjoilija 118 opiskelijaa 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (42 opiskelijaa) 
Matkailualan perustutkinto, matkailuvirkailija 46 opiskelijaa

Tekniikan- ja liikenteen ala
Elintarvikealan perustutkinto - leipomoala 8 opiskelijaa 
Logistiikan perustutkinto 192 (52) opiskelijaa 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 304 (94) opiskelijaa 

Oppisopimuskoulutus 51 opiskelijaa

Ammattitutkinnot (omaehtoinen)

Kotityöpalveluiden ammattitutkinto 1 opiskelijatyövuotta
Laitoshuoltajan ammattitutkinto 14 opiskelijatyövuotta
Isännöitsijän ammattitutkinto 19 opiskelijatyövuotta
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 7 opiskelijatyövuotta
Myynnin ammattitutkinto  
3 opiskelijatyövuotta
Sihteerin ammattitutkinto  
9 opiskelijatyövuotta
Taloushallinnon ammattitutkinto 19 opiskelijatyövuotta
Yrittäjän ammattitutkinto  
4 opiskelijatyövuotta

Erikoisammattitutkinnot (omaehtoinen)

Johtamisen erikoisammattitutkinto 5 opiskelijatyövuotta
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 5 opiskelijatyövuotta
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Palvelujen tulevaisuudennäkymät

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimialaennusteiden mukaan palvelut toimialan 
työllisyyden ennakoidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä eniten vähittäiskaupan toimi-
alalla. Terveydenhuoltopalveluiden kasvu lisännee myös ravitsemis- ja kuljetuspalveluiden 
kysyntää.  Lisäksi vapaa-ajan viettoon liittyvien elämys ja kulttuuripalveluiden työvoiman 
kysynnän ennakoidaan kasvavan. Matkailu- ravitsemis- ja talousalan koulutuksessa 
ennakoidaan neljänneksen kasvutarvetta verrattuna nykyisiin aloittajamääriin ja erityisesti 
puhdistuspalveluissa koulutustarpeet ovat moninkertaiset nykyisiin aloittajamääriin verrat-
tuna. Ennakoinnissa nähdään myös monilla toimialoilla kulttuurialoihin liittyvien ammattien 
ja osaamisen merkityksen kasvavan. Tekniikan kehityksen myötä tiedotuksen, viestinnän ja 
media-alan merkitys kasvaa. Esimerkiksi tutkinnonuudistuksessa audiovisuaalisen perus-
tutkinnon korvaa media-alan perustutkinto, joka on entistä laaja-alaisempi ja monipuolisem-
pi viestinnän, myynnin ja markkinoinnin osaamista tukeva tutkinto.

Luksian nykyinen koulutustarjonta vastaa kasvavaan eläinten hyvinvointipalvelujen kysyn-
tään. Koulutustarjontaa kannattaisi laajentaa palvelemaan alueen monipuolista hevostalo-
utta.

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi Ta-2017 

Opiskelijamäärä 857 
Toimintakate €/opiskelija 2 212 

Toimintatulot   8 324 852 
Toimintamenot 6 428 812 
Toimintakate 1 896 040 

Poistot 179 000 
Rahoitusmenot 0 
Tilikauden tulos 1 717 040 

Investoinnit 340 000
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3.4. Koulutus, Teknologia

Vuodelle 2017 arvioidut, painotetut opiskelijamäärät koulutusaloittain, opinto-
aloittain ja tutkinnoittain ovat:  

Perustutkinnot *suluissa aikuisopisk. määrä

Kulttuuriala
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani 82 opiskelijaa

Tekniikan ja liikenteen ala
Kiinteistöpalveluiden perustutkinto, kiinteistönhoitaja (56 opiskelijaa)
Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari 50 opiskelijaa
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 170 (29) opiskelijaa
Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja 65 opiskelijaa
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja 14 (7) opiskelijaa
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, 
automaatioasentaja 126 opiskelijaa
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja (52 opiskelijaa)
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ict-asentaja 57 opiskelijaa
Turvallisuusalan perustutkinto 83 opiskelijaa

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja 80 opiskelijaa
Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 36 opiskelijaa
Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja 26 opiskelijaa

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 150 opiskelijaa

Oppisopimuskoulutus 15 opiskelijaa

Ammattitutkinnot (omaehtoinen)

Ammattisukeltajan ammattitutkinto 19 opiskelijatyövuotta
Hitsaajan ammattitutkinto 5 opiskelijatyövuotta
Sisustusalan ammattitutkinto 3 opiskelijatyövuotta
Talonrakennusalan ammattitutkinto 1 opiskelijatyövuotta
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Teknologian tulevaisuudennäkymät

Tekniikan ja liikenteen alalla suurinta kasvua ennakoidaan ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa 
sekä kone- ja metallialan ja energiatekniikan toimialalla, sillä työvoiman poistumalla on iso 
merkitys työvoiman tarpeeseen. Työpaikoille tarvitaan varsinkin vaihtoehtoisiin energiamuo-
toihin, kunnossapitoon ja automaatioon perehtyneitä osaajia. Digitalisaatio korvaa rutiinitöi-
tä, mutta prosessien ohjaus, automaatio ja mekaaninen kunnossapito työllistävät jatkossa. 
Rakentamisen ammateissa VATT on arvioinut alatoimialojen kehitysennustetta siten, että 
investointikysynnän kasvu on selvästi peruskehitystä voimakkaampaa. Tästä seuraa, että 
talonrakennustoiminta kasvaa nopeasti ja työllistää hyvin. Lisäksi rakentamiseen liittyvät 
kiinteistöautomaatio, energiatehokkuus sekä korjausrakentaminen korostuvat toimitila- ja 
asumisratkaisuissa. Luksiassa teknologian tulosalueella on järkevää rakentaa koulutus-
tarjontaa siten, että nuoret ja aikuiset voivat opiskella samoissa oppimisympäristöissä ja 
tavoitteena on aikuisten tutkintojen volyymin kasvu.

Koko tulosalueen yhtenä merkittävänä tavoitteena on ammattitutkintojen ja erikoisammatti-
tutkintojen lisääminen. 

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi Ta-2017 

Opiskelijamäärä 1054 
Toimintakate €/opiskelija 1 634 

Toimintatulot  10 133 546 
Toimintamenot 8 052 091 
Toimintakate 1 722 255 

Poistot 161 350 
Rahoitusmenot 0 
Tilikauden tulos 1 560 905 

Investoinnit 320 000
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3.5. Koulutuksen tukipalvelut (laskennallinen tulosalue)

Koulutuksen tukipalvelut ohjaavat uutta organisaatiota ammatillisen reformin 
mukaiseen toimintaan osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkö-
kulmasta. Tukipalvelujen tehtävänä on varmistaa ammatillisen koulutuksen 
vastaavuus työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin. 

Koulutuksen tukipalvelut tarjoavat toimialoille tukea joustavan ja yksilöllisen 
osaamispolun rakentamisessa eri elämänvaiheissa olevien opiskelijoiden 
osaamisen kehittämiseen. Toimialat tarjoavat osaamisen hankkimiseen tarvit-
tavat keinot kullekin yksilölle parhaiten soveltuvalla tavalla. Tämän toiminnan 
organisointiin koulutuksen tukipalvelut keskittyvät matriisiorganisaationa, tarkoi-
tuksena poistaa raja-aitoja nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen osalta.

Koulutuksen tukipalvelut muodostuvat kolmesta tulosyksiköstä, jotka ovat 
osaamisen kehittämisen lisäpalvelut, opiskelijapalvelut ja työelämäpalvelut.

Taloudelliset tavoitteet

Vuosi Ta-2017 

Toimintatulot  5 231 702 
Toimintamenot 9 922 911 
Toimintakate - 4 691 209 

Poistot 69 700 
Rahoitusmenot 0 
Tilikauden tulos -4 760 909 

Investoinnit 15 000

Koulutuksen tukipalveluiden tulevaisuudennäkymät

Tukipalvelujen tehtävänä on varmistaa organisaation laadukas toiminta kehit-
tämällä eri tulosalueiden välistä yhteistyötä. Haasteena on resurssien saa-
minen tehokkaaseen käyttöön sekä henkilöstön, tilojen ja tarvikehankintojen 
suhteen. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja seurannan uudistumisen 
myötä yhteisten toimintatapojen harmonisointi auttaa koulutuksenjärjestäjää 
nopeampaan ja ketterämpään toimintaan, jolla yhteiskunnan muuttumiseen 
voidaan reagoida alueellisesti entistä paremmin. Lainsäädännön muuttuessa 
koulutuksen järjestäjän tehtävien varmistaminen riippuu tehokkaista tukipalve-
luista, joilla pystytään varmistamaan opiskelijoiden osaaminen ja koulutuksen 
laatu ja sen vastaavuus myös yhteiskunnan tarpeiden kannalta.

3.6. Koulutuksen tulevaisuudennäkymät 

Ammatillisessa koulutuksessa on meneillään mittava uudistus. Uudistuksen 
tarkoituksena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista mer-
kitystä sekä koulutuksen rahoitusta ja rakenteita. Lisäksi poistetaan nuorten 
ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja kannustetaan koulutuksen 
järjestäjiä toiminnan tehostamiseen.
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Uudistuksen tavoitteena olevat osaamisperusteinen koulutus, asiakaslähtöisyys,
tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja laadukas koulutus haastavat kaikki 
koulutuksen järjestäjät kuuntelemaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä 
tiivistämään työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Luksian ammatillisen koulutuksen keskeisiä kehittämiskohteita ovat nuorten ja 
aikuisten yhteisen koulutustarjonnan rakentaminen, ympärivuotiset hakupal-
velut, henkilökohtaisten opintopolkujen mahdollistavat rakenteet ja toimintata-
vat, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja toimin-
nan jatkuva parantaminen saadun palautteen perusteella. 

Vetovoimaisen koulutuksen toteuttaminen edellyttää alueellista yhteistyötä, 
henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä avointa ja keskustelevaa 
toimintakulttuuria, jossa opettajakunta haluaa tehdä yhdessä, jakaa osaamis-
taan ja oppii uutta. Lisäksi rakennamme talousarvion puitteissa monimuotoisia 
oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat tehokkaan tilojen käytön ja verkko- 
opetuksen tuomat mahdollisuudet.

Laadukas koulutus, kannattava toiminta ja osuvat markkinointitoimenpiteet 
takaavat varmimmin tulosalueen tulevaisuuden. Kannattavan toiminnan var-
mistamiseksi keskeistä on ylimääräisistä tilaneliöistä luopuminen, henkilöstö-
resurssien tarkka suunnittelu, Luksian kehittämislinjausten mukainen toiminta 
sekä koulutuksen markkinointiin panostaminen.



31



32



33

Kuntayhtymän talous- ja 
toimintasuunnitelma 2017–2019 4



34

4. Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelma 2017–2019

4.1. Talousarvion 2017 rakenne 

Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelma 2017–2019 käsittää käyttöta-
lous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. 

Talous- ja toimintasuunnitelma 2017–2019 jakaantuu kuntayhtymän tulosalu-
eiden taloussuunnitelmiin. Talousarvio 2017 ja suunnitteluvuodet 
2018–2019 on tehty uuden 1.1.2017 voimaan tulevan organisaation mukai-
seksi.  Talousarvio 2017 on kuntayhtymän osalta kokonaisuutena (kuntayhty-
mä yhteensä + Luksia koulutus Oy:n osuus) vertailukelpoinen tilinpäätökseen 
2015 ja talousarvioon 2016, mutta uuden tulosaluejaon myötä tulosalueet 
eivät ole vertailukelpoisia. Luksia koulutus Oy:n osuus kuuluu konsernitu-
loslaskelmaan, koska se on Luksian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. 
Luksia koulutus Oy:n liiketoiminta muodostuu markkinaehtoisesta maahan-
muuttaja-, työvoima-, ja henkilöstökoulutuksesta (aikuiskoulutusta, joka on 
sisältynyt vielä vuonna 2016 aikuiskoulutuksen tulosalueeseen) ja siksi se on 
otettu huomioon kuntayhtymän kokonaistaloutta edellisvuoteen verrattaessa. 
Taloussuunnitelman 2017–2019 ensimmäinen vuosi 2017 on varsinainen 
talousarviovuosi, jonka toiminnalliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymän ja 
tulosalueiden tuloskorteissa 2017. Tuloskortissa olevat tavoitteet on johdettu 
uudesta kuntayhtymän strategiasta 2017–2025. 

Käyttötalousosa on laadittu tulosalueittain lähtien tulosyksikkö- ja kustan-
nuspaikkatasolta. Kustannuspaikkoja ovat opintoalat ja hallintoyksiköt, joille 
kaikille on laadittu omat käyttötalousarviot. 

Tuloslaskelma- ja rahoitusosa laaditaan kuntayhtymätasolla käsittäen kun-
tayhtymän kokonaistaloudelliset tavoitteet. Tuloslaskelman keskeisin luku on 
vuosikate, mikä kertoo tulorahoituksen riittävyyden poistojen kattamiseen ja 
vuosittaisten investointien tekemiseen. 

Kuntayhtymän rahoituslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus (vuosikate) riittää 
investointeihin talousarviovuoden aikana.

Lisäksi laaditaan kuntayhtymän konsernitason talousarvio vuodelle 2017, missä 
ovat mukana kuntayhtymän sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Kiinteistö Oy 
Luksia Opiskelija-asuntojen ja Luksia koulutus Oy:n talousarviot vuodelle 2017.  

4.2. Laskentaperusteet

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen keskeinen laskentaperuste on 
koulutusalakohtainen yksikköhinta euroa/opiskelija, jolta pohjalta lasketaan 
kuntayhtymän keskimääräinen yksikköhinta. Opetushallitus ilmoittaa yksik-
köhintatiedot marraskuussa. Käyttötalousarviot laaditaan syys-lokakuussa, 
jolloin yksikköhinta joudutaan arvioimaan. 

Opetushallitus on ilmoittanut kuluvan vuoden 2016 kuntayhtymän keskimää-
räiseksi yksikköhinnaksi 9 792,10 euroa/opiskelija, missä on vähennystä 
edelliseen vuoteen (2015) verrattuna 3,6 %. Osana yksikköhintaa on tuloksel-
lisuusrahoituksen osuus, jota vuodelle 2016 saatiin 448 854 euroa. 
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Kuntayhtymän keskimääräiseen yksikköhintaan vaikuttavat tuloksellisuusra-
han lisäksi koulutusalojen opiskelijarakenne, erityisopiskelijoiden määrät ja 
hintaporrastukset. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu vuosina 
2014–2018 yhteensä yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mikä tarkoittaa 
yhteensä 22 prosentin vähennystä rahoitukseen viiden vuoden ajanjaksolla. 
Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistuu talous-
arviovuodelle 2017. Säästö toteutetaan määräämällä oppilaitosmuotoisen 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä 
12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhai-
semmalle tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 1 600 000 euron vähen-
nystä Luksia perusopiskelijoista saataviin yksikköhintatuottoihin.

Talousarvion 2017 laskennassa on perusopiskelijamääräksi arvioitu 2521, 
mikä johtuu aikuiskoulutuksen perusopiskelijamäärien huomattavasta lisäyk-
sestä edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta nuorten perusopiskelijamäärät 
ovat vuoden 2017 talousarviossa vuoden 2016 toteumaa ja talousarviota 
hieman alhaisemmalla tasolla. Työvoima- ja henkilöstökoulutuksen myyntituo-
tot on arvioitu vuoden 2017 talousarviossa yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa 
talousarviota 2016 pienemmiksi johtuen sekä valtion tekemistä leikkauksista 
(työvoimakoulutus) että henkilöstökoulutuksen merkittävästi pienemmistä 
volyymeista. Projektiavustukset on arvioitu noin 800 000 euroa talousarviota 
2016 pienemmiksi.

Talousarvion 2017 laadinnassa on käytetty seuraavia koulutusalakohtaisia 
perustutkintojen yksikköhintoja: 

Tekniikka ja liikenne 7 900 €/opiskelija
Liiketalous ja hallinto  6 100 €/opiskelija
Luonnontieteiden ala (tietotekniikka) 6 400 €/opiskelija
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 750  €/opiskelija
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 000 €/opiskelija
Kulttuuriala 8 400  €/opiskelija
Valma-koulutus 7 300 €/opiskelija

Edellä mainittuihin yksikköhintoihin vaikuttavat korottavina tekijöinä eri-
tyisopiskelijoiden korotus (47 %) ja logistiikan raskaan ajoneuvoalan koulutuk-
sen korotus (70 %). 

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnan perustana 
on ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta.
 
Työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivien hinnat määräytyvät työhallinnon 
kilpailutusten mukaan. Henkilöstökoulutuksen hinnat määräytyvät erillisten 
sopimusten kautta. 

Talousarviossa 2017 oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen 
yksikköhinnan arvioidaan olevan 6 534,66 €. Tutkintotavoitteisen lisäkoulutuk-
sen yksikköhinta 3 268,70 €/opiskelija ja ammatillisen lisäkoulutuksen yksik-
köhinta 2 360,73 €/opiskelija pysyvät edellisen vuoden tasolla. 

Palkkamenoissa on varauduttu henkilötasolla suunnittelukauden aikana 
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0,25 %:n vuotuiseen kasvuun vuoden 2016 palkkatasoon verrattuna. Henkilö-
sivukulujen osuudeksi on laskettu 28 % palkkasummasta, mikä on 1,5 pro-
senttiyksikköä vuotta 2016 vähemmän. Työnantajan henkilösivukulut vuosille 
2017–2019 alenevat kunta-alan kilpailukykysopimuksen vuoksi (lomarahoja 
leikataan 30 % sekä työnantajan eläkevakuutus- työttömyys- ja sotumaksut 
alenevat osin asteittain). Supistuvien koulutusten osalta on varauduttu henki-
löstömenojen karsimiseen. 

Kiinteistön kustannukset on budjetoitu neljän toimipisteen, Toivonkatu 2 ja 
4, Nummentie ja Ojakkalantie, osalta erikseen. Vuoden 2017 talousarviossa 
sisäinen vuokraveloitus (10 €/neliö/kk) on kaikkien toimipisteiden osalta sama. 
Lisäksi kuntayhtymä on vuokrannut tiloja Lohjan Yrittäjätalosta (Nummentie 
12–16, Lohja), Espoosta (Itsehallintotie 3), Lohjan Puhelin Oy:ltä (Suurloh-
jankatu 14, Lohja), Hangosta (Ratakatu 12–14, Hanko) ja Kirkkonummelta 
(Hirsalantie 11), joiden vuokraveloitukset määräytyvät erillisten vuokrasopi-
musten mukaan. Kiinteistötoimi tekee keskitetysti vuokrasopimukset ja velkoo 
vuokrat edelleen sisäisenä vuokraveloituksena ao. kustannuspaikoilta. Tu-
loslaskelmatasolla vuokrat-menoryhmä sisältää muitakin vuokria, kuten esim. 
leasing-vuokria. 

Opiskelijaruokailun kustannukset laskutetaan suoraan opintoaloilta. Opiske-
lijaruokailun veloitus on 3,50 €/opiskelija/annos. Käyttötalousarviossa 2017 
opiskelijaruokailun kustannus (opiskelijamäärä x 190 pv x 3,50 €) on budjetoi-
tu opintoalojen menoiksi ja toisaalta ravitsemispalveluyksiköiden tuloiksi. 

Tietohallinnon kustannukset jaetaan kustannuspaikoille työasemien suhtees-
sa. Tietohallinnon veloitushinnaksi on budjetoitu 45 €/työasema/kk. 

Muissa menoryhmissä ainoaksi korotusperusteeksi nykytasosta on hyväksytty 
toiminnassa suunnitellut volyymin lisäykset ja uusien toimintojen käynnistymi-
nen (esimerkiksi uudet koulutusalat ja tietojärjestelmät).

Investoinneiksi (perushankinnat) luokitellaan kaikki hankinnat, jotka ovat yli 
10 000 euroa. Kaikki tämän rajan alle jäävät laitehankinnat ja muut vastaavat 
hankinnat budjetoidaan vuosimenoiksi menoryhmään aineet, tarvikkeet ja 
tavarat. 

Koneiden ja laitteiden poistot lasketaan suunnitelmapoistojen mukaan, jotka 
on budjetoitu omana rivinä tulosalueiden ja -yksiköiden tuloslaskelmissa. Kiin-
teistöjen poistot on budjetoitu kiinteistötoimen toimipaikkakohtaisiin talousarvi-
oihin, josta ne kohdistuvat kustannuspaikoille osana sisäistä vuokraveloitusta. 

4.3. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan tulosalueittain numeerisia toiminta-, tulos- ja 
tunnuslukutavoitteita. Käyttötalouden tuloslaskelma sisältää toimintatulot ja 
toimintamenot, joiden erotuksena saadaan toimintakate. 

Käyttötalousarvioehdotuksen 2017 mukaan kuntayhtymän toimintatuloiksi, 
kun sisäiset erät ovat mukana, on budjetoitu 37,3 milj. €. Tulosalueittain (*ver-
tailukelpoisuuden talousarvioon 2016 vuoksi mukana myös Luksia koulutus 
Oy) toimintatulot on budjetoitu uuden tulosaluejaon (koulutuksen tukipalvelut 
ovat laskennallinen tulosalue) mukaan seuraavasti:
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Talousarviossa 2017 toimintamenoiksi (sisäiset erät mukana) on budjetoitu 
35,8 milj. €. Tulosalueittain toimintamenot (*vertailukelpoisuuden talousarvi-
oon 2016 vuoksi mukana myös Luksia koulutus Oy) on budjetoitu 
seuraavasti:

Kuntayhtymän henkilöstömenoiksi on talousarviossa 2017 budjetoitu 17,1 milj. 
€. Oheisessa vertailutaulukossa on edellisen vuoden kokonaisvertailun vuoksi 
myös Luksia koulutus Oy (palkkamenot = palveluostoina kuntayhtymästä) 
mukana.

Kuntayhtymän tulokseksi ennen poistoeron vaikutusta talousarviossa 2017 on 
budjetoitu -290 578 euroa. Oheisessa taulukossa on kuntayhtymän tuloksen 
jakautuminen tulosalueittain sekä vertailtavuuden vuoksi myös Luksia koulu-
tus Oy:n osuus.
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4.4. Tuloslaskelmaosa

Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma laaditaan kuntayhtymätasolla, mis-
tä sisäiset erät ja veloitukset on eliminoitu. Ulkoinen tuloslaskelma kertoo 
kuntayhtymän todellisen tulosaseman. Seuraavassa on vertailtu talousarvion 
2017 tuloslaskelmaa (Luksia koulutus Oy:n osuus konsernituloslaskelmassa) 
talousarvion 2016 ja tilinpäätöksen 2015 tuloslaskelmiin:

Tuloslaskelman keskeisin erä on vuosikate, joka kertoo tulorahoituksen 
määrän. Talousarvion 2017 mukaan kuntayhtymä saa tulorahoitusta 0,3 milj. 
€ vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa on budjetoitu. Opiskelijoiden 
yksikköhintatulon ja muiden myyntituottojen (mm. työvoimakoulutus, henkilös-
tökoulutus, projektit) merkittävä väheneminen heijastuu koko kuntayhtymän 
tulokseen, vaikka toimintamenoja onkin sopeutettu voimakkaasti muuttunee-
seen tulorahoitukseen.

4.5. Rahoitusosa 

Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan tulorahoitus olisi vuosina 
2017–2019 yhteensä 3,9 milj. € edellyttäen, että talous- ja toimintasuunnitelma 
2017–2019 toteutuu suunnitellulla tavalla. Kuntayhtymän kassavaranto on tällä 
hetkellä yli 10 milj. €. Taloussuunnitelmassa investointimenojen arvioidaan vuo-
sina 2017–2019 olevan 13,8 milj. €, mistä toimitilastrategian mukaisten inves-
tointien osuus on 10,5 milj. € ja muiden investointimenojen osuus 3,3 milj. €.

Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan suunnitellut investointimenot suun-
nittelukauden (2017–2019) aikana pystytään miltei rahoittamaan kuntayhty-
män kassavarannon puitteissa. Todellinen rahoitustarve riippuu kuitenkin siitä, 
miten hyvin kuntayhtymä pystyy sopeutumaan muuttuneeseen rahoitustilan-
teeseen (tehdyt yksikköhintojen leikkaukset) ja suunnitteluvuosina uuteen 
ansaintalogiikkaan (uusi rahoituslaki 2018) sekä missä laajuudessa toimitila-
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strategia lopulta toteutetaan. Tällä hetkellä kuntayhtymä on velaton, mutta 
operatiivisesta toiminnasta syntyy lyhytaikaisia korottomia velkoja, joiden 
määrä vaihtelee vuoden mittaan.

4.6. Investointiosa

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa on varattu investointeihin 2,6 milj. €, 
vuonna 2018 yhteensä 6,0 milj. € ja vuonna 2019 yhteensä 5,2 milj. €. 

Toimitilastrategian mukaisiin investointeihin ja muutostöihin on varattu 
0,5 milj. € vuodelle 2017 ja 10 milj. euroa vuosille 2018–2019.

Talousarvioehdotuksessa on varattu tulosaluekohtaisiin investointeihin seu-
raavasti: tukipalvelut 1,8 milj. €, hyvinvointi 0,1 milj. €, palvelut 0,3 milj. € ja 
teknologia 0,4 milj. €. 

4.7. Suunnitteluvuodet 2018–2019

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta arvioidaan leikattavan vuoden 2018 
yksikköhintojen osalta 3 % vuoden 2017 yksikköhintojen tasosta. Uusi rahoi-
tuslaki (1.1.2018) muuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän ansaintalogiik-
kaa huomattavasti, mikä vaikeuttaa suunnitteluvuosien talouden suunnittelua. 
Perusrahoituksen osuus tulee ilmeisesti olemaan noin puolet ja toinen puoli 
rahoituksesta perustuu tutkintojen suorittamiseen, projekti- ja tuloksellisuusra-
hoitukseen. Luksian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 2 560 pe-
rustutkinto-opiskelijaa vuonna 2017. Talousarviossa 2017 perustutkinto-opis-
kelijoita on arvioitu olevan 2 521 ja vuoteen 2019 mennessä on arvioitu, että 
järjestämisluvan mukainen määrä saavutetaan. Opiskelijamäärää kasvatetaan 
uusia koulutusavauksia tekemällä ja Luksian vetovoimaisuutta sekä näkyvyyttä 
lisäämällä. Aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksen yhdistämisellä, supiste-
tuilla henkilöstömenoilla, uusilla koulutusavauksilla sekä entistä tehokkaam-
milla toimintaprosesseilla varmistetaan Luksian talouden pysyminen tasapainossa.

Suunnitteluvuonna 2018 ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan olevan 27,5 
milj. €, missä on vähennystä 0,5 milj. € (-1,8 %) vuoteen 2017 verrattuna. 
Suunnitteluvuoden 2019 toimintatuotoiksi on arvioitu 27,7 milj. €, missä on 
vähennystä 0,3 milj. € (1,1 %) vuoteen 2017 verrattuna.  

Ulkoisten toimintamenojen arvioidaan olevan 26,4 milj. € vuonna 2018 ja 
26,3 milj. € vuonna 2019. Vuoden 2019 loppuun mennessä toimintamenojen 
arvioidaan vähenevän 0,1 milj. € (-0,4 %) vuodesta 2017.   

Kuntayhtymän vuosikatteen arvioidaan olevan 1,2 milj. € (4,4 % toimintatuo-
toista) vuonna 2018 ja 1,4 milj. € (5,0 % toimintatuotoista) vuonna 2019.

Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi ennen poistoeron vaikutusta lasketaan 
-297 998 € vuonna 2018 ja -93 998 € vuonna 2019. 

Kuntakonsernin tuloksen (sis. Luksia koulutus Oy ja Luksian Opiskelija-
asunnot) ennakoidaan muodostuvan positiiviseksi vuoteen 2019 mennessä. 
Uusi rahoituslaki tuo kuitenkin epävarmuutta suunnitelmavuosien tulorahoituk-
sen tarkalle arvioinnille.
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5Tytäryhtiöt



42

5. Tytäryhtiöt

Kuntayhtymällä on kaksi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot 
ja Luksia koulutus Oy (perustettu 26.2.2016).

5.1. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot 

Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallinnoi neljää rakennusta, joista 
kaksi sijaitsee Lohjalla osoitteessa Rusthollinkatu 2, käsittäen 42 huoneistoa 
(rak.1984) huoneistopinta-alaltaan 2 135 m2, yksi osoitteessa Eloniemenkatu 
27, käsittäen 17 huoneistoa (rak.1993) huoneistopinta-alan ollessa 952 m2 
ja yksi Vihdissä osoitteessa Majatuvankatu 1, Nummela käsittäen 16 asuin-
huoneistoa (7 kpl yksiöitä, 4 kpl kolmen ja 5 kpl neljän huoneen soluasuntoja) 
huoneistopinta-alaltaan 896 m2. 

Kolmen viime vuoden aikana Lohjalla soluasuntoja on muutettu yksiöiksi ja 
kaksioiksi. Toteutus on tehty vuosina 2013 ja 2014 sekä viimeinen huoneisto 
2015. Yhteensä muutettuja/saneerattuja huoneistoja oli 12 kpl. 

Asunnot ovat olleet pääasiallisesti opiskelijoiden käytössä. Kiinteistöjen 
toimintaa on haitannut asuntojen ajoittainen tyhjäkäyttö. Vihdin (Nummela) 
haasteena on markkinatilanne; vapailla vuokramarkkinoilla oli lokakuussa 
2016 vuokraovi.com-palvelussa tarjolla 57 vapaata yksiötä ja kaksiota Vihdis-
sä ja vastaavasti 34 vapaata yksiötä ja kaksiota Lohjalla. 

Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta on vastannut Länsi-Uudenmaan Isännöin-
tipalvelu Oy, jonka toimesta hoidetaan vuokrasopimukset ja isännöintiasiat. 
Toiminta painottuu vuoden aikana kiinteistön ylläpitoon ja yhtiön juoksevien 
asioiden hoitoon. 
 
Vuoden 2017 talousarvioluonnoksessa yhtiön toimintatuotoiksi on budjetoitu 
430 230 € ja hoitokuluiksi 290 200 €. Yhtiön tulostavoitteeksi vuodelle 2016 
muodostuu nettokorkokulujen ja poistojen jälkeen 64 500 €. Vuokria tarkiste-
taan noin +0,10 €/m2, mikä seuraa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksejä. 
Uudet vuokrat astuvat voimaan 1.3.2017. 

Lähitulevaisuuden tavoitteiksi yhtiön hallitus on linjannut että, että ensim-
mäinen vaihe yhtiössä on talouden saattaminen vakaalle tasolle ja toisena 
vaiheena on kiinteistön ylläpitostrategian luominen.

5.2. Luksia koulutus Oy 

Luksia koulutus Oy on 26.2.2016 perustettu emoyhtiön sataprosenttisesti 
omistama tytäryhtiö, jonka ensimmäinen tilikausi on 1.1.2016–31.12.2016. 
Yhtiö on perustettu varmistamaan kilpailuneutraliteetti järjestämislupaa 
edellyttämättömillä koulutusmarkkinoilla.  Osakeyhtiö hankkii tarvitsemansa 
henkilöstöpalvelut emoyhtiöltä. 

Vuonna 2017 yhtiön toiminta koostuu maahanmuuttaja-, lyhyt- ja täydennys-, 
henkilöstö- ja ei ammatilliseen tutkintoon valmentavasta työvoimakoulutuk-
sesta.  Työvoimakoulutukset koostuvat yrittäjyys- ja työelämävalmennuksista. 
Maahanmuuttajakoulutukset koostuvat aikuisten maahanmuuttajien suomen 
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kielen lähtötasoarvioinneista, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksista 
sekä maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidottomien koulutuksista. Talous-
arviovuosi 2017 on käytännössä yhtiön ensimmäinen varsinainen toiminta-
vuosia ja liiketoiminnan volyymiksi on arvioitu 1,3 milj. € ja tulokseksi -1 040 
euroa.

Luksia koulutus Oy kilpailee markkinoilla muiden koulutuksen järjestäjien 
sekä yksityisten yritysten kanssa.  Yhtiön tulee pystyä tarjoamaan laadukasta 
koulutusta kilpailukykyiseen hintaan pääkaupunkiseudun haastavilla koulutus-
markkinoilla. Kuntayhtymällä Luksia koulutus Oy:n emoyhtiönä on monialaise-
na koulutuksen järjestäjänä mahdollisuus tarjota omissa tiloissaan tai yhteis-
työssä alueen yritysten kanssa räätälöityä koulutusta.
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6. Talousarvion 2017 sitovuus, päätösvaltuudet ja tilivelvolliset

6.1. Talousarvion sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet 

Kuntayhtymäkokous hyväksyy talousarviossa toiminnalliset tavoitteet, määrä-
rahat, tuloarviot ja päättää määrärahojen sitovuustasosta.  

Yhtymäkokous vahvistaa kokouksessaan 18.11.2016 kuntayhtymän talous-
arvion 2017 sitovuustasoiksi kuntayhtymän vuosikatteen 1 237 612 euroa ja 
vuoden 2017 investointibudjetin loppusumman 2 573 000 euroa.

Hallitus määrittelee tulosaluekohtaisiksi sitovuustasoiksi vuodelle 2017 tulos-
alueen tuloskortin mukaiset tavoitteet ja tilikauden tuloksen poistojen jälkeen 
sekä investointiosassa esitetyt tulosaluekohtaiset investointimäärärahat. 

Esityslistan liitteenä ovat talousarvio 2017 ja talous- ja toimintasuunnitelma 
2017–2018, joista selviävät käyttötalousarviot tulosalueittain sekä investointi-
osan tulosaluekohtaiset investointimäärärahat 2017.

Päätösvaltuudet vuonna 2017

• Hallitus päättää yli 125 000 euron hankinnoista.

• Kuntayhtymän johtaja päättää enintään 125 000 euron hankinnoista

• Talous- ja hallintojohtaja päättää enintään 60 000 euron hankinnoista

• Toimialarehtorit voivat päättää enintään 40 000 euron hankinnoista

Hallintosäännön 41 §:n mukaan hallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitus-
toimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhalti-
joille, mihin perustuen hallitus on antanut talous- ja hallintojohtajalle valtuuden 
ilman hallituksen eri päätöstä ottaa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaami-
seksi lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa ja päättää kassavarojen 
sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaan talousarviovuoden 2017 
aikana.

Hallitus antaa talous- ja hallintojohtajalle valtuudet poistaa saatava ilman halli-
tuksen eri päätöstä talousarviovuoden 2017 aikana.

Hallintosäännön 37 §:n mukaan hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat 
käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat laaditaan tulosaluekohtaisesti.

Hallitus päättää yllä olevan esityksen mukaisesti:
 
1. vahvistaa talousarvion 2017 käyttötalous- ja investointiosan sitovuustasot 

tulosalueittain esityslistan liitteen mukaan, mikäli yhtymäkokous kokoukses-
saan 18.11.2016 hyväksyy talousarvion 2017 ja talous- ja toimintasuunnitel-
man 2017–2019 sekä määrää sitovuustason ja investointibudjetin loppu-
summan esityksen mukaisesti
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2. vahvistaa hankintojen ja käyttötalousmenojen euromääräiset päätösvaltuu-
det vuodelle 2017 edellä esitetyssä muodossa ja edellä olevat päätösval-
tuudet on määritelty hankinnan tai hankkeen kokonaiskustannusten perus-
teella,

3. vahvistaa talous- ja hallintojohtajan valtuuden ottaa lyhytaikaista lainaa 
enintään yksi (1) milj. euroa talousarviovuoden 2017 aikana,

4. vahvistaa talous- ja hallintojohtajan valtuuden poistaa alle 2 000 euron 
saatava vuoden 2017 aikana

5. vahvistaa talous- ja hallintojohtajan valtuuden myydä enintään 60 000     
euron arvoinen käyttöomaisuus

6. valtuuttaa tulosalueiden johtajat vahvistamaan tulosalueiden käyttösuunni-
telmat 2017.

6.2. Tilivelvollisten määrittely 

Kuntalain 125 §:ssä esiintyy käsite tilivelvollinen. Tilivelvollisuus sisältää sen, 
että valtuusto (kuntayhtymässä yhtymäkokous) päättää vastuuvapauden 
myöntämisestä tilivelvollisille tilinpäätöstä hyväksyttäessä. Tilintarkastaja on 
edellyttänyt, että kuntayhtymän tulosalueilla määritellään tilivelvolliset.

Tilivelvollisiksi määritellään ne viranhaltijat, joilla on ratkaisuvaltaa talousar-
vion käytön osalta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta 
tulee kuntayhtymäkokouksen arvioitavaksi ja että viranhaltijaan voidaan 
kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja että viranhaltijalle voidaan 
myöntää vastuuvapaus.  

Tulosalueiden tilivelvollisiksi vuonna 2017 esitetään seuraavia viranhaltijoita:

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä:
Kuntayhtymän johtaja

Koulutus, Hyvinvointi:
Toimialarehtori ja koulutuspäälliköt

Koulutus, Palvelut:
Toimialarehtori ja koulutuspäälliköt

Koulutus, Teknologia:
Toimialarehtori ja koulutuspäälliköt

Tukipalvelut:
Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja 
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