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Aika 9.1.2017 klo 8.15 
             
Paikka Turun AMK, ICT-City, 2. krs. A-siipi, nh Siilo 
 
Jäsenet 
 
  Aaltonen Niko, puheenjohtaja 

Kantola Ilkka, varapuheenjohtaja 
Haapala Tero, jäsen 
Lahti Mari, jäsen 
Niemelä Jari, jäsen 
Pyykkö Riitta, jäsen  
Rytkölä Ilkka, jäsen 
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen 
 

 
Muut osallistujat 
  

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä 
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri 
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy  
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

 
Este 
 

Sundman Pekka, jäsen 
 

 
1 § Kokouksen avaus 
 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
3 § Esitys Opetus- ja kulttuuriministeriölle jakamattomien AMK strategiarahojen koh-

dentamisesta Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi 
 
 Vararehtori Juhani Soini: 
 

Suomen talouden moottorina toimiva vientiteollisuus tarvitsee lisää osaavia insinöörejä. 
Varsinais-Suomen meri- ja metalliteollisuus työllistää verkostoineen ja kerrannaisvaikutuk-
sineen vuoteen 2025 mennessä jopa 30 000 uutta osaajaa, josta suurin tarve kohdistuu 
Varsinais-Suomen alueelle.  
 
Korkeakoulutetun tekniikan alan henkilöstön määrä on Turun seudulla merkittävästi mata-
lampi muihin maakuntiin verrattuna. Tampereen seudulla työllisten diplomi-insinöörien 
määrä on lähes 4 kertaa ja insinöörien lähes 2 kertaa suurempi Turun seutuun verrattuna. 
Korkeakoulutettu työvoima ei Suomessa siirry maakuntien välillä riittävästi. Koulutusta pi-
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tää pystyä uudistamaan nopeasti. Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on kaksinker-
taistaa insinöörikoulutuksensa volyymi lyhyellä aikavälillä, jotta nopeasti muuttuvaan pysy-
vään työvoimatarpeeseen pystytään vastaamaan. 
 
Turun kaupunki on ehdottanut mittavaa panostamista osaamiseen ja koulutuksen kehittä-
miseen meri- ja valmistavan teollisuuden kasvun turvaamiseksi. Myös rakennusteollisuu-
dessa on työvoimapulaa. Turun kaupungin ehdotuksen mukainen lähivuosien lisäpanos-
tus tekniikan alan koulutukseen on 17 miljoonaa euroa vuodessa. Esitys sisältää ammatti-
korkeakoulun insinöörikoulutuksen ja insinööri ylempi AMK -koulutuksen merkittävän laa-
jentamisen, Turun yliopiston tekniikan alan koulutusvastuiden laajentamisen kone- ja ma-
teriaalitekniikkaan sekä diplomi-insinöörikoulutuksen määrän kasvattamisen nykyisten tek-
nillisten yliopistojen koulutuskiintiöiden turvin. Lisäksi tekniikan alan toisen asteen amma-
tillista koulutusta lisättäisiin.  
 
Turun ammattikorkeakoulun koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan stra-
tegiset painotukset on valittu tukemaan Lounais-Suomen teollista kasvua laaja-alaisesti, 
huomioiden myös rakennusteollisuuden työvoimatarpeen. Alueemme teollisuuden kasvu 
palvelee alihankintaverkostonsa kautta koko maan kasvua ja hyvinvointia.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jättänyt osan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mu-
kaisista strategiarahoista kohdentamatta vuosien 2017-2020 ajanjaksolla. Turun ammatti-
korkeakoulu esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa tästä rahoituselementistä 
erikseen neuvoteltavan summan tekniikan alan koulutuksen laajentamiseen sekä teolli-
suutta tukevien oppimisympäristöjen kehittämiseen Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle vuo-
sille 2017-2020.  
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Päätösesitys: Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää opetus- ja kult-

tuuriministeriölle neuvottelua strategisen rahoituksen lisäkoh-
dentamisesta Turun ammattikorkeakoululle 2017-2020 Varsi-
nais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi. Hal-
litus valtuuttaa rehtorin neuvottelemaan ja sopimaan rahoituk-
sesta. 

 
 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
 
    

4 § Lähetekeskustelu johtamismallin kehittämiseen 
 
 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 

Ammattikorkeakoulun johtamismalli on rakennettu yhtiöitymisen ja yhteistoimintaneuvotte-
lujen yhteydessä vuosina 2013-2014. Se perustuu selkeään linjaorganisaatioon, jossa toi-
minta jakautuu neljälle koulutuksen tulosalueelle sekä yhteisiin palveluihin.  
 
Järjestelmä on ollut toimiva, mutta siihen kohdistuu muutostarpeita johtuen toiminnan tule-
vasta keskittymisestä Kupittaan kampukselle. Nyt eri tulosalueet ovat toimineet pääosin eri 
tiloissa ja niiden toimintamalleissa on ollut pieniä eroja. Yhteisellä kampuksella paine toi-
mintojen yhdenmukaistamiselle kasvaa. Toinen muutospaine nousee koulutus- ja tutkimus-
päälliköiden 4 vuoden toimikauden vaihtumisesta vuoden 2018 lopussa. 
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Sujuvan muutoksen varmistamiseksi johtamismallin suunnittelu on syytä aloittaa jo keväällä 
2017. Projektin tavoitteena on määritellä toukokuuhun 2017 mennessä: 

• johtamisrakenne 
• johtoryhmän rooli 
• päälliköiden roolin perussuuntaviivat 

 
Tämän työn pohjalta tullaan toteuttamaan mahdolliset johtamisjärjestelmän muutokset si-
ten, että ne voidaan huomioida vuoden 2018 suunnittelussa. 
 
Päällikkötason järjestelmä ja roolitukset suunnitellaan talven 2017-2018 aikana siten, että 
tehdyt päätökset voidaan laittaa käytäntöön hyvissä ajoin ennen päälliköiden nykyisen toi-
mikauden loppua. 
 
Molemmat projektit tehdään yhteistoiminnallisena prosessina hallituksen, johdon, henkilös-
tön ja opiskelijoiden kesken. 
 
Hallitus käy lähetekeskustelun johtamismallin muutosprojektin periaatteista ja tavoitteista. 

 
Liite 1   Johtamismalli 

 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Päätösesitys: Hallitus päättää aloittaa johtamismallin muutosprojektin 1. vai-

heen, jossa keskitytään johtamisrakenteen, johtoryhmän roolin 
ja päälliköiden roolin perussuuntaviivojen määrittelyyn.  

 Malli käsitellään hallituksessa 15.5.2017. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Keskustelussa nousi esille seuraavia yleisiä 

tavoitteita huomioitavaksi rakenteen valmistelussa: 
- Rakenteen tulisi tukea innovaatioiden interaktiivisia ja yllät-

täviä syntyprosesseja sekä tulevaisuuden ammattiosaami-
sen tarpeita. 

- Valmistelussa tulee huomioida siirtyminen yhteiselle kam-
pukselle, joka luo mahdollisuuksia kohtaamisille, TKI-toimin-
nan vahvistamiselle sekä taloudelliselle tehokkuudelle. 

- Mallissa on hyvä tavoitella riittävän selkeitä vastuita, mutta 
sen tulisi mahdollistaa osaajien liikkuvuuden ja asiantunti-
juuden joustavan käytön.  

- Kupittaan kampuksen yhden AMK:n periaate sisältää myös 
Salon osaamiskeskuksen. 

- Rakenteen valmistelussa on hyvä huomioida, että esimies-
ten määrä on jo tällä hetkellä alhainen edellisen organisaa-
tiomuutoksen seurauksena.  

- Yhteisten tukipalveluiden roolia arvioidaan osana muutosta. 
- Henkilöstön antama palaute johtamisjärjestelmästä huomi-

oidaan valmistelussa.  
- Yhteistoiminta henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa pidetään 

yllä koko valmistelun aikana. 
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5 § Turun AMK:n Turku-konsernille antama selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan järjestämisestä vuodelta 2016  
 
 Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka: 

 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan on toimintakertomuksessa annettava 
selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää 
kaupunki- ja konsernitason arviointia merkittävimpien toimintaprosessien valvonnasta, 
mahdollisista epäkohdista sekä kehittämistoimista. Toimiva johto sekä tilivelvolliset viran-
haltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmistä ja niiden toimivuu-
den seurannasta.  
 
Selonteko edellyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueiden järjestelmäl-
listä ja dokumentoitua arviointia. Turun AMK:n arvioinnissa on hyödynnetty COSO-mallia. 

 
Selontekoon on sisällytetty mm. seuraavat asiat: 
- säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
- tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys 
ja luotettavuus 
- riskienhallinnan järjestäminen 
- omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
- sopimustoiminta 
- arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
 
Selonteko tulee toimittaa sähköpostitseTurun kaupungin sisäisen tarkastuksen toimistoon 
31.1.2017 mennessä.  
 
Liite 1  AMK Oy selonteko 2016 
 
Liite 2  AMK Oy COSO-arviointi 2016 

 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Päätösesitys:  Ammattikorkeakoulun hallitus käy keskustelun ja merkitsee 

asian tiedoksi. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Hallitus antoi tehtäväksi riskienhallinnan ko-

konaisuuden kehittämisen seuraavaan arviointiin. 
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6 § Hallituksen työsuunnitelma keväälle 2017 
 

Palvelujohtaja Sami Savolainen: 
 
Hallitus käsittelee työohjelman kaksi kertaa vuodessa. Vuoden toinen iltakoulu on tarkoi-
tus järjestää elokuussa yhdessä alueneuvottelukunnan kanssa. Lisäksi hallitus päätti 
12.12.2016, että vuonna 2017 järjestetään kokous alueen korkeakoulukumppaneiden 
kanssa. Sen ajankohta ja toteutustapa valmistellaan myöhemmin. Hallituksen kokousten 
kokouspaikka on ICT-cityn Siilo, ellei kokouskutsussa toisin mainita.  

 
PVM Aiheita 

9.1.2017 klo 8.15 * Lähetekeskustelu organisaatio- ja johtamismallista 2018  
* Turun AMK:n Turku-konsernille antama selonteko sisäisen  
   valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2016 
* Esitys OKM:lle jakamattomien AMK-strategiarahojen kohden-
tamisesta Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen 
 tukemiseksi 
* Hallituksen kevään 2017 työohjelma  
* Hallituksen syyskauden 2017 kokousajat  

9.1.2017 klo 15 
(Circus) 

* Hallituksen iltakoulu kampus- ja tiedepuistohankkeesta 

6.2.2017 klo 8.15 * Vuodenvaihteen 2016 Q4 toiminnalliset mittarit 
* Alustava tilinpäätös 2016  
* "Miljoonaryhmä" esittely  
* Uudisrakennuksen aloituspäätös 
* Palkkausjärjestelmä  
* Konserniohjeiden ja omistajapolitiikan käsittely  

6.3.2017 klo 8.15 * Turun kaupungille raportoitava tuloskortti 
* "Miljoonaryhmä" esittely  
* Katsaus kampus-hankkeen valmisteluun  

10.4.2017 klo 8.15 * Tilinpäätös 2016  
* Q1 talouden ja toiminnan mittarit  
* Q1 tuloslaskelma ja ennuste  
* "Miljoonaryhmä" esittely 
* Sote-alan tilaratkaisujen esittely   
* Tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonta vuonna 2018  
* Yhtiökokousmateriaali konsernijaostolle  
* Katsaus kampus-hankkeen valmisteluun  

15.5.2017 klo 8.15 * "Miljoonaryhmä" esittely  
* Johtamis- ja organisaatiomalli  
* Katsaus kampus-hankkeen valmisteluun  

12.6.2017 klo 8.15 * "Miljoonaryhmä" esittely  
* Katsaus kampus-hankkeen valmisteluun 
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Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 
Päätösesitys:  Hallitus hyväksyy työsuunnitelman keväälle 2017.  
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Työohjelmaan lisätään kesään 2017 asti 

talouden toteutumisen kuukausittain raportointi hallitukselle. 
Strategiset hankkeet seurataan osana toimintasuunnitelmia 
kvartaaleittain. Talouden ennustemallit tehdään osaksi kvartaa-
liseurantaa.  

 
 
7 § Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoukset syyskaudella 2017 
 

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 
Päätösesitys: Hallituksen kokousajoiksi esitetään seuraavia: 
 

ma 14.8. 
ma 18.9. 
ma 16.10. 
ma 13.11. 
ma 11.12. 
 
Kokousaika on klo 8.15. 

 
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen ja alueneuvottelukunnan 
yhteinen iltakoulu pidetään ma 21.8.2017.  
 

Päätösesitys: Hallitus päättää, että syyskauden 2017 kokoukset ja iltakoulu 
pidetään edellä olevan esityksen mukaisesti.  

 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päivämäärät tarkistetaan kevään viimei-

sessä kokouksessa. 
  

 
 
8 § Muut asiat 
 

Tiedoksi: Päätös ammattikorkeakoulun toimiluvan muuttamisesta 
 
Liite 1  Valtioneuvoston päätös 15.12.2016 
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
  
Päätösesitys:  Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
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Tiedoksi: Tavoitesopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuosille 2017-
2020. 

 
 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 

Ammattikorkeakoulu neuvotteli vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoi-
tesopimuksen vuosille 2017-2020. Lopullinen sopimus on liitteessä 1. 

 
Liite 1   Tavoitesopimus2017-2020 

 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi tavoitesopimuksen 2017-2020. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 

 
9 § Kokouksen päättäminen 
 
 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45. 
 
 
 
 
 
 
 Niko Aaltonen  Sami Savolainen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 


