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Aika 10.4.2017 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 
Rompasaari-Salmi Tuija, jäsen 
Rytkölä Ilkka, jäsen 
Sundman Pekka, 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  
Hongisto Valtteri, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (§ 3) 
Putkinen Marjut, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy (§ 6) 

 
Este 

Niemelä Jari, jäsen 
Pyykkö Riitta, jäsen  
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy 
 

 
  

 
1 § Kokouksen avaus 
 
 Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Päätös: puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
  
3 § ”Miljoonaryhmä” -esittely 
 
 Vararehtori Juhani Soini: 
 

Yliopettaja Valtteri Hongisto esittelee Sisäympäristö -tutkimusryhmän toimintaa. 
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 

Tutkimusryhmä siirtyi valtion Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen 
yhteydessä liiketoimintasiirtona Turun AMK:lle 1.1.2016. Tutkimusryhmässä 
on kansainvälisesti noteerattua huippuosaamista ja ryhmän integraatio  
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Turun AMK:n toimintaan on vielä osittain kesken. Tutkimusryhmän TKI-liike-
toiminnan ja palveluliiketoiminnan osuuksissa on kasvunäkymiä. Markkinoin-
tiviestinnän osaamisen tarve ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi kasvaa. 
Hallitus keskusteli TKI-toiminnan kärkien paremmasta hyödyntämisestä 
AMK:n tunnettuuden vahvistamiseksi.  

 
 
4 § AMK Oy:n tilinpäätös 2016, tuloksen käsittely ja esitys voittoa koskeviksi 

toimenpiteiksi 
  

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka: 
 
Turun ammattikorkeakoulu Oy laatii kolmannen osakeyhtiöaikaisen tilinpäätöksen tilikau-
delta 1.1.-31.12.2016. Lisäksi Turun AMK Oy laatii emoyhtiönä ensimmäisen konsernitilin-
päätöksen tilikaudelta 2016. Tilinpäätös on tehty yhteistyössä Kunnan Taitoa Oy:n 
kanssa.  

 
Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 osoittaa tappiota 
138.316,47 euroa kun budjetoitu tulostavoite oli +120.000 €. Yhtiön tulot olivat 66,35 
milj.€ (ed. vuosi 65,8 milj.€) kun budjetoitu tulotavoite oli 67,8 milj. €. Vastaavasti vuoden 
2016 menot, yhteensä 66,5 milj. € (ed. vuosi 65,7 milj.€) alittavat budjetoidun 67,7 milj.€. 
Ammattikorkeakoulu on toimittanut vuoden 2016 toiminnastaan Turku-konsernille toimin-
nan ja talouden seurantaraportin. Toiminnallisissa tuloksissa ammattikorkeakoulu saavutti 
keskimäärin asetetun tavoitetason. 
 
Liite 1 Amk Oy tilinpäätöskooste 2016  
Liite 2 Amk Oy tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 2016 
Liite 3 Amk Oy toimintakertomus 2016 
Liite 4 Tilintarkastajien tarkastusraportti tilikaudelta 2016 
 
Turun kaupungin strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään Turun kaupunginhalli-
tuksen konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö aikatauluttaa yhtiökokouksensa. 
Turun ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen käsittely on 15.5.2017. Yhtiökokousma-
teriaali (yhtiökokouskutsu, esityslista, allekirjoitettu tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja 
muu mahdollinen materiaali) tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen turun.kau-
punki@turku.fi 3.5. mennessä. 

 
 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Ehdotus: Tilinpäätös hyväksytään ja allekirjoitetaan. Todetaan, että tilikauden tulos 

osoittaa tappiota 138.316,47 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille oman pääoman vähennykseksi 
ja että osinkoa ei jaeta. 

 
Päätös: Esitys hyväksyttiin.  
 

Lisäksi henkilöstökustannusten jakautuminen ja muutos suhteessa muihin 
kustannuksiin vuodesta 2014 käsitellään erillisenä asiana tarkemmin touko-
kuun hallituksen kokouksessa.  
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5 § Turun Amk taloustilanne 2/17  
  

Talousjohtaja Ulla-Maija Lakka: 
 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti tammikuun 2017 kokouksessa, että am-
mattikorkeakoulun taloutta raportoidaan hallitukselle edelleen kuukausittain. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen käsittelyyn tuodaan joka kuukausi suoriteperusteinen, 
tulosaluekohtainen tuloslaskelma käytännön mahdollisuuksien mukaan edeltävän tai sitä 
edeltävän kuukauden tilanteesta.  
 
Helmikuun 2017 lopussa Turun amk:n talouden kehitys näyttää jatkavan edelleen jo ke-
sällä 2016 positiiviseen suuntaan kääntynyttä linjaa. On kuitenkin huomattava, että talous 
on edelleen kireä, vaikkakin helmikuun lopussa arvioitu suoriteperusteinen tulos näyttää 
positiiviselta. Nyt arvioituun tulokseen +250 992 eur tulee suhtautua varovasti useammas-
takin syystä: 
 
- TKI-tulojen helmikuun osuus on kirjattu laskelmaan projektisalkkuun helmikuun lop-

puun mennessä vuodelle 2017 toteutettavaksi merkittyjen hankkeiden mukaisesti. Lo-
pullinen tulo lasketaan hankkeelle kohdistuneitten rahoittajan hyväksymien menojen 
perusteella. Näin ollen salkkuun merkitty projektikohtainen tulo merkitsee maksimitu-
loa, joka saadaan kotiutettua silloin, kun hanke edistyy ja perusteluja menoja syntyy 
suunnitelman mukaisesti. Varmistuneiden rahoituspäätösten perusteella vuodelle 
2017 budjetoitu TKI-tulo on varmistunut. Täysimääräinen tuloutus edellyttää nyt hank-
keiden suunnitelman mukaista edistymistä.  
 

- Henkilöstökulut alittavat yhtiötasolla budjetoidun hieman. Tulosalueitten välillä on 
vaihtelua molempiin suuntiin. Lukua tullaan seuraamaan tulosaluetasolla erittäin tar-
kasti jatkossa. 

- Materiaalit ja palveluostot sekä muut liiketoiminnan kulut alittavat budjetoidun. Suurim-
pien menoerien kohdistukset on oikaistu laskelmaan helmikuuta vastaavaksi.  
 

Helmikuun lopun tilanne ei anna syytä ennustaa tulevaa vuoden lopun tulosta budje-
toidusta poikkeavasti (budjetoitu tulos 2017 +54 814 eur). 
 
Liite 1  Turun Amk taloustilanne 2/2017 

 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Päätösesitys:  Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä kuukausiraportin 

2/17 tiedoksi.  
 
Päätös:  

Esitys hyväksyttiin. 
 
Hallitus keskusteli tulosalueiden tilanteesta ja sisäisestä rahan-
jakoperiaatteesta. Mahdolliset muutokset sisäisissä rahanjako-
malleissa saavat aikaan vaihtelua tulosalueiden talouteen. 
Tälle vuodelle sisäisen budjetoinnin pääperiaatteena ovat ol-
leet henkilöstömenot. TKI-hankkeiden läpimenon epävarmuus 
ja tuen mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen ovat 
korkeakoulujen talouden ennustettavuuden tyypillisiä haasteita.  
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TKI-toiminnan integraatio opetustoimintaan on jatkossakin kes-
keinen ratkaisumalli.  

 
 

6 § Sosiaali- ja terveysalan tilaratkaisut kevään 2018 jälkeen 
 
Koulutusjohtaja Marjut Putkinen ja kiinteistöpäällikkö Markus Forstén: 

 
AMK:n toimintoja ollaan asteittain keskittämässä Kupittaan kampukselle. Keväällä 2018 
valmistuu Medisiina D, joka on usean eri organisaation yhteinen kokonaisuus. Osa Ruis-
kadun toiminnasta siirtyy MedisiinaD:hen. Tarkoituksenmukaista on, että samaan aikaan 
siirretään koko Ruiskadun toiminta Kupittaan kampukselle, lähinnä ICT-cityyn. Ruiskadun 
toimipisteen muutto Kupittaan alueelle tukee sosiaali- ja terveysalan osaamiskeskittymän 
ja Terveyskampus Turun toimintaa. Kokouksessa esitellään suunniteltuja tilaratkaisuja. 
 
Liite  Sosiaali- ja terveysalan tilaratkaisut 2018 
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 
Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin.  
 

Sote-alan auki olevat valtakunnalliset ratkaisut saattavat tuoda 
muutoksia palveluliiketoiminnan yhteistyömalleihin. Ruiskadun 
muutossa Kupittaan alueelle tulee kiinnittää erityistä huomiota 
henkilöstön osallistamiseen ja tiedottamiseen. 

 
 
7 § Johtamismallin kehittämisen välikatsaus 
 
 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 
 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 9.1.2017 aloittaa johtamismallin kehittämi-
seen tähtäävän projektin. Johtamismallin kehittämisesitys tuodaan hallitukselle käsiteltä-
väksi 15.5.2017 kokoukseen. 
 
Johtamismalliin liittyviä kysymyksiä on käsitelty kaikkien tulosalueiden henkilöstökokouk-
sissa rehtorin vetämissä työpajoissa. Niiden pohjalta on luotu alustava malli ja sen toi-
meenpanoon liittyvä työlista, jota on käsitelty yhteistoimintaneuvottelukunnassa, päällikkö-
foorumissa ja johtoryhmässä. Malli tulee olemaan huhtikuun ajan kommentoitavana 
AMK:n intranetissä, jonka jälkeen siitä muodostetaan hallitukselle käsittelyyn 15.5.2017 
tuleva esitys. 
 
Kokouksessa käsitellään rehtorin suullisen esityksen pohjalta malliin ja sen toimeenpa-
noon liittyviä käytännön kysymyksiä.  
 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 
Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun johtamismallin suuntaviivoista ja mer-

kitsee projektin etenemisen tiedoksi.  
 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin.  
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Sektoreiden nimiä arvioidaan vielä henkilöstön palautteen poh-
jalta. Teollisuus ja palvelut -sektorin alustavaa sisältöä pidettiin 
oikean suuntaisena avauksena. Keskusteltiin sektoreiden mää-
rästä. Palvelumuotoilua hyödynnetään osana YPA:n LEAN-
prosessia. 

 
 
  
8 § Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeen eteenpäin vieminen 
 
 Kiinteistöpäällikkö Markus Forstén: 
 

Turun kaupunginvaltuusto on 1.6.2015 kokouksessaan tehnyt Turun ammattikorkeakou-
lun kampuskokonaisuudesta periaateratkaisun, jolloin Kupittaan kampuksen uudisraken-
nus, Medisiina D:n ja ICT-Cityn tilojen vuokraus sekä olemassa olevien tilojen käytön te-
hostaminen on hyväksytty. Hankejärjestelyissä on kohteittain edetty edellisen hallituksen 
kokouksen jälkeen seuraavasti: 

 
Kupittaan kampuksen uudisrakennus 

Turun Teknologiakiinteistöt Oy jatkaa edelleen neuvotteluja urakoitsijoiden kanssa kus-
tannusten tarkentamiseksi. Tarjouksen jättäneistä urakoitsijoista ja jatkoneuvotteluissa 
jatkavista urakoitsijoista yksikään ei sitoutunut tarjouspyynnössä asetettuun tavoiteaika-
tauluun, joka mahdollistaisi toiminnan siirron 5/2019 alkaen.  
 
Kupittaan kampuksen uudisrakennuksesta on solmittu esisopimus Turun Teknologiakiin-
teistöt Oy:n kanssa, jossa on sovittu mm. vuokrauksesta ja tilojen luovutuksesta vuokra-
laiselle. Turun ammattikorkeakoulu on ilmoittanut em. sopimuksen mahdollistamana siirtä-
vänsä tilojen vastaanoton aikataulua vuodella eteenpäin toukokuuhun 2020.  
 
Aikataulun siirtymisellä ei ole Turun AMK:lle negatiivisia taloudellisia vaikutuksia eikä se 
vaaranna muita suunniteltuja toiminnan siirtoja Kupittaan alueelle. Samoin Turun kaupun-
gin kanssa on sovittu tilojen käytön jatkumisesta Sepänkatu 1:ssä vuoden aiempaa sovit-
tua pidempään toukokuuhun 2020 saakka.  
 

Koneteknologiakeskuksen kiinteistö 

Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.  
 
Medisiina D -hanke  
Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.  
 
ICT-City 
Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.  
 
Lemminkäisenkadun toimipiste 
Ei muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.  
 
 
Päätös:  Asia merkittiin tiedoksi. Rehtori totesi lisäksi, että neuvottelut Salon toiminto-

jen mahdollisesta siirrosta Salon IoT-Parkiin ovat käynnistyneet. 
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9 § Muut asiat 
 
 Hallitus keskusteli Smart city -teemasta.  
 
 
10 § Kokouksen päättäminen 
 
 Päätös:   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30. 
 
 
 
 
 
 
 Niko Aaltonen  Sami Savolainen 
 puheenjohtaja  sihteeri 


