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TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ 

Toimitusjohtaja Tommi Forss 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Säätiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tar-

koitus  

Turun Aikuiskoulutussäätiö on merkittävä osa niin 

valtakunnallista kuin seudullista koulutus-, työ-

voima- ja elinkeinopoliittista palvelurakennetta. 

Säätiön oppilaitosten tavoitteena on omalta osal-

taan edistää seutukunnan hyvinvointia, kansallista 

ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä työmarkkinoi-

den toimivuutta. Turun Aikuiskoulutussäätiö on osa 

yrityspalvelurakennetta, joka tukee ja mahdollis-

taa uutta elinkeinotoimintaa talousalueellaan huo-

lehtimalla osaavan työvoiman riittävyydestä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Tu-

run kaupungissa Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja 

Turun kesäyliopistoa itsenäisinä oppilaitoksina, joi-

den tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista 

ja yleissivistävää aikuiskoulutusta sekä avointa kor-

keakouluopetusta sekä koulutukseen läheisesti liit-

tyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa sekä toi-

mia muutenkin säätiön tarkoitusta edistävällä ta-

valla.  

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö eikä tavoittele-

voittoa, mutta pitää jatkuvana tavoitteenaan, että 

säätiön ylläpitämät oppilaitokset ovat taloudelli-

sesti itsensä annattavia. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Suomen kansantalouden tuotannon lasku, ennen 

kaikkea vaikeudet rakentamisessa, teollisuudessa 

ja palvelualoilla heijastuvat vahvasti myös aikuis-

koulutukseen. Yritysten henkilöstön koulutusmää-

rärahat ovat supistuneet, samoin erityisesti oppiso-

pimusten tekeminen on vaikeutunut. 

 Valtionosuusrahoitteisen koulutuksen määrä vähe-

nee ja tulevina vuosina tähän rahoitusmuotoon 

kohdistuu erityisiä säästöpaineita. Samoin työvoi-

mapoliittiseen koulutukseen on odotettavissa 

melko suuria leikkauksia, joka tekee työhallinnon 

ostoista entistä vaikeammin ennakoitavia. 

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät koulu-

tusten tarjonnassa alueella vahvempaa koordinoin-

tia ja yhteistyötä. Turun Aikuiskoulutuskeskuksen 

ja alueen muiden oppilaitosten välillä yhteistyötä 

on lisätty entisestään. Erityisesti Turun ammatti-

instituutin kanssa on pyritty löytämään uusia toisi-

aan tukevia yhteistyömuotoja.  

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Aikuiskoulutuksella on alueellisesti hyvin vahva 

elinkeinopoliittinen rooli. Tavoitteena on pystyä 

vastaamaan elinkeinoelämän koulutukselle asetta-

miin haasteisiin yhteisenä päämääränä alueen elin-

keinoelämän menestyminen ja kilpailukyky.  

Turun Aikuiskoulutussäätiö pyrkii kehittämään toi-

mintaansa alueen elinkeinoelämän vaatimusten 

mukaan jatkuvalla vuoropuhelulla yritysten ja yli-

päätään työelämän kanssa.  

Esiin tulleiden tarpeiden sekä tehtyjen koulutustar-

vekartoitusten pohjalta kehitetään uusia koulutus-

tuotteita yhdessä työelämän kanssa. Tavoitteena 

on ylläpitää ja lisätä eri ammattialojen osaamis-

pääomaa ja näin varmistaa seutukunnan menesty-

minen yhä tiukkenevassa kilpailussa. 
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus 

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Opiskelijamäärä 9 450 9 100 10 500 10 500 10 500 10 500 

 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
 

Opiskelijatyytyväisyys 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
- työvoimakoulutusten suuren volyymin ylläpito ja kasvattaminen 
- valtionosuusrahoituksen tehokas käyttö 
- laatujärjestelmän mukainen opetustoiminnan kehittäminen ja seuranta 
- uudet opetusmenetelmät ja digitalisaatio 

Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus 

Mittari tai indikaattori       

Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €) 11 496 9 100 10 500 10 500 10 500 10 500 

 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
 

Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä) 1 653 900 750 750 750 750 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
- kustannustehokkuuden ja kustannustietoisuuden varmistaminen 
- opiskelijaryhmien koon kasvattaminen 
- laadukas ja tehokas valtionosuuksien käyttö 
- menestyminen työvoimakoulutuskilpailussa 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Maahanmuuttajakoulutus:  
- opiskelijatyöpäivät 
- opiskelijamäärä 

 
101 000 
1 800 

 
100 000 
1 700 

 
89 500 
1 450 

 
95 000 
1 500 

 
95 000 
1 500 

 
95 000 
1 500 

 
95 000 
1 500 

Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/Liikevaihto 
(1 000 €) 

794 547 480 850 850 850 850 

Opiskelijatyytyväisyys, asteikko 0-5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Työnantajatyytyväisyys, asteikko 0-5 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

Toiminnan laajuus ja tulos* 

Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €) 19 804 19 737 18 600 16 700 16 700 16 700 16 700 

Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €) 1 583 1 653 900 750 750 750 750 

Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 1 629 1 731 940 800 800 800 800 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 851 310 700 1000 1000 1000 1000 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 178 168 160 155 155 155 155 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 8,0 8,2 4,9 3,3 3,2 3,1 3,1 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,9 8,1 4,8 3,3 3,2 3,1 3,1 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 83 84,0 83,7 84 85 85 85 
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Nettovelkaantumisaste, % -32 -40,0 -44,6 -30 -28 -28 -28 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuoden 2017 aikana astuu voimaan valtiontalouden 

säästötoimia, jotka vaikuttavat Turun Aikuiskoulu-

tussäätiön toimintaan. Valtionosuusrahoituksen 

määrä laskee tulevana vuotena. Samaan aikaan 

työvoimakoulutusten osalta tuleva rahoituksen 

siirto TEM:n hallinnasta OKM:n hallintaan aiheutta-

nee tilapäisen laskun työvoimakoulutusten mää-

rissä. Ministeriöiden välinen sopimus työvoimakou-

lutuksen siirrosta on ollut pitkään valmistelussa ja 

sopimuksen viivästyminen aiheuttanee katkoksen 

työvoimakoulutusten hankinnassa vuoden 2016 ja 

2017 aikana. Säätiö on varautunut toiminnassaan 

tuleviin säästöihin ja mahdollisiin koulutuskatkoi-

hin. 

Vuosien 2018-2020 osalta koulutuskentässä on ta-

pahtumassa suuria muutoksia. Ammatillisen koulu-

tuksen reformi, ammatillisen koulutuksen säästöt, 

työvoimakoulutusten siirto TEM – OKM – akselilla ja 

järjestäjälupien hakukierros edellyttävät kaikki Tu-

run Aikuiskoulutussäätiöltä kattavaa ennakointia ja 

toimintatapojen etukäteistä muuttamista. Muutok-

set aiheuttavat toimintatapojen muuttamisen li-

säksi paineita kustannustehokkuuteen ja yhteistyön 

lisäämiseen sekä paikallisesti, että valtakunnalli-

sesti. Ministeriöistä saatujen ennakkotietojen mu-

kaan säätiön asema tulevaisuudessa on vakaa ja 

turvattu. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen eri-

koistuneena ja suurena toteuttajana säätiöllä on 

oma roolinsa alueen työ- ja elinkeinoelämän kehit-

täjänä. 
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