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YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiö toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa val-

tioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti 

ammattikorkeakoululain määrittelemällä tavalla 

Vuonna 2018 hyväksytyn strategian mukaisesti yh-

tiö on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hy-

vinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Yhtiön 

ensisijaisena tehtävänä on tuottaa osaavia ammat-

tilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämi-

seen. Yhtiöllä on myös tärkeä rooli alueen kilpailu-

kyvyn ja elinvoiman rakentamisessa – yhtiö on osal-

taan kehittämässä Turkua pohjoisen Itämeren kiin-

nostavammaksi ja rohkeasti uudistuvaksi korkea-

koulu- ja kulttuurikaupungiksi, jossa on hyvä elää 

ja onnistua yhdessä. Yhtiö on aktiivisesti luomassa 

Varsinais-Suomesta yhteistyön ja kumppanuuden 

maakuntaa, jossa elämisen laatu on parasta. Yhtiön 

onnistuminen mitataan Turun ja koko Varsinais-

Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menes-

tyksellä kansainvälisessä kilpailussa.  

Toimintaympäristön muutostekijät 

Suunnittelukauden keskeinen muutoskohta ovat 

vuosien 2021-2025 tavoitesopimusneuvottelut ope-

tus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Niissä Turun 

AMK pyrkii nostamaan tutkintokoriekiintiöitään alu-

een tarvetta vastaavasti tekniikassa, sosiaali- ja 

terveysalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Turun 

AMK pyrkii myös saamaan neljä uutta koulutusvas-

tuuta (rakennusarkkitehti, sähkö- ja automaatioin-

sinööri, liikunnanohjaaja, muusikko) alueen osaa-

mistarpeiden perusteella. Lisäksi neuvotteluissa 

pyritään varmistamaan riittävä strateginen rahoi-

tus alueen korkeakouluverkoston yhteisten inves-

tointien ja palveluiden kehittämiseksi. 

Ammattikorkeakoulujen rahoituskehyksen ennakoi-

daan säilyvän lähivuodet kohtuullisen stabiilina ja 

nousevan 2020-luvulla jo toteutettujen tekniikan 

koulutuslaajennusten johdosta. Rahoitusmalliin on 

tulossa volatiliteettia lisääviä muutoksia, joista 

merkityksellisin on strategisen rahoituksen osuuden 

lisäys. Yhtiö varautuu muutoksiin olemalla aktiivi-

sesti mukana mallin kehitykseen liittyvässä keskus-

telussa ja vahvistamalla ulkoisten lähteiden kautta 

tulevaa rahoitusta. 

Keskeinen alueellinen muutostekijä on työelämän 

kehittymissuunta. Alueen yritysten liiketoiminnan 

positiivinen kehitys on avannut ammattikorkeakou-

lulle paljon yhteistyömahdollisuuksia niin tutkinto-

tuotannon kuin kehittämisprojektien kautta. Yhtiö 

on toiminut aktiivisesti lisätäkseen yhteistyötä, 

mikä näkyy rahoituksen laajenemisena sekä alueel-

lisesti että kansallisista lähteistä. Yhtiö valmistau-

tuu erilaisiin skenaarioihin keskittymällä strategi-

ansa mukaisilla painopisteillä korkean tason käy-

tännön osaamisen tuottamiseen sekä opiskelijoille 

että työelämäkumppaneille. Lisäksi yhtiö tiivistää 

yhteistyötään strategiassa määriteltyjen korkea-

koulu- ja konsernikumppaneiden kanssa. 

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan 

edelläkävijä ja osa kansainvälisiä verkostoja, jotka 

ratkaisevat ilmastonmuutoksen haasteita. Kestävän 

ilmaston ja energian toimintasuunnitelma (kv 

11.6.2018 § 142) ohjaa kaupunkikonsernin toimia il-

mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautu-

miseksi. Ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti 

ilmastosuunnitelman toteuttamiseen ja ratkaisujen 

luomiseen verkostoissa ja hankkeissa. Lisäksi Turun 
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AMK on nimennyt täysipäiväisen ilmastovastaavan 

toimintansa johtamiseksi ja koordinoimiseksi. 

Kansainvälisesti keskeinen muutostekijä on lähes-

tyvä EU rahoitusohjelmien nivelkausi 2020. Yhtiö 

on varautunut tähän vahvistamalla ulkoisen rahoi-

tuksen hakuun liittyvää osaamistaan ja laajenta-

malla yksityisesti rahoitettujen hankkeiden määrää 

hankesalkussa. Nivelvaihe tulee kuitenkin aiheutta-

maan pudotuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-

toiminnan rahoituksessa vuosina 2020 ja 2021. 

Vuosina 2018-2020 yhtiön toiminta Turussa tiivistyy 

Kupittaan kampukselle sekä Linnankadulle. Pitkällä 

tähtäimellä tiivistäminen tulee tuottamaan sel-

keitä synergia- ja tilakustannussäästöjä, mutta ker-

taluonteiset kulut tulevat nostamaan etenkin vo-

den 2020 menoja siinä määrin, että tulos tuolloin 

tulee jäämään tappiolliseksi.Yhtiön rahoitusase-

masta ja arvioitavissa olevasta tulevasta valtionra-

hoituksen kasvusta johtuen 1-2 vuoden tappiollinen 

tulos ei ole este strategian pitkäjänteiselle toteut-

tamiselle. 

Niukkenevasta valtionrahoituksesta huolimatta yh-

tiö arvioi pystyvänsä kehittämään toimintaansa alu-

een työelämän tarpeista lähtien strategiansa mu-

kaisesti. Näin ollen kaudella 2019-2022 ei ole ole-

tettavissa tarvetta henkilöstörakenteen tiivistämi-

selle vaan harkitulle kasvattamiselle. 

Yhtiön toiminnan päätavoitteet vuosille 2019 - 

2022 

Tavoite 1: Tulevaisuuden teknillisen innovaatiokor-

keakoulun rakentaminen Turkuun.  

Tavoite 2: Hyvän elämän kehittäminen älykkäässä 

yhteiskunnassa   

Tavoite 3: Innovaatiopedagogiikan aktiivinen yhtei-

söllinen kehittäminen. 

Tavoite 4: Innostavan yhteisön aikaansaaminen.  

Tavoite 5: Toiminnan keskittäminen Kupittaan 

kampukselle ja Linnankadulle. 

Tavoite 6: Korkeakoulu- ja konserniyhtiöyhteistyön 

kehittäminen.  

Tavoite 7: Ulkoisen rahoituksen määrän kasvatta-

minen. 

 

 KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET  

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa 

 
 Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori   

Valtion rahoitus (1000 €)      53 880 52 453 53 750 55 520 56 730 56 660 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: parannetaan toiminnan tuloksellisuutta rahoitusmallin mukaisissa mittareissa laajennetun tekniikan sisäänoton 
voimalla, mahdollisilla tutkintokiintiölisäyksillä sekä prosessien kehittämisellä. 

Turun ammattikorkeakoulussa suoritetut AMK-tutkinnot, kpl 1 731 1 800 1646 1643 1779 1835 
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Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: opintojaksojen vuositarjonnan vähentyessä opiskelijoiden henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin (HOPS) sijoi-
tetaan vapaasti valittavia opintoja muista koulutusohjelmista (30 op tutkintosäännössä), opinnäytetöiden ohjausta tehostetaan, normi+1 -vuotisten ja yliaikaisten 
opiskelijoiden tehostettu ohjaus. Tutkintotuottoa on pystytty nostamaan edellisinä vuosina huolimatta vuoden 2012 aloituspaikkojen leikkauksista. Nyt tutkintotuoton 
ennustetaan hetkellisesti tasaantuvan mutta lähtevän taas nousuun vuodesta 2022.  

Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikor-

keakoulussa, kpl  
*mittari poistuu AMK:n rahoitusmallista 2021 

5 667 5 200 5 300 5450 5500 5600 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: opetussuunnitelmien ja arviointimenetelmien kehittäminen, aiempien opintojen hyväksilukukäytäntöjen ja 
osaamisnäyttöjen kehittäminen. Opettajatuutorit ohjaavat opiskelijoita valitsemaan opintoja väh. 55 op /vuosi. Kiinnitetään erityistä huomiota niiden opiskelijoiden 
ohjaukseen, joiden opintopistekertymä on keväällä noin 50 op. Huom! Tämä mittari poistuu rahoitusmallista vuodesta 2021. 

TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)        7 585 9 500 8 000 8 500 9 500 10 300 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: opettajien ja tutkimusryhmien TKI-osaamisen vahvistaminen (esim. TKI-osaajavalmennus), TKI-keskuksen ja 
muiden tukipalveluiden vahvistaminen, osaavan hankehenkilöstön rekrytointi. Tuloksen heikkeneminen 2020-2021 johtuu tulossa olevasta EU-puiteohjelmien taite-
kohdasta. 

Opiskelijatyytyväisyys (1-5) 
HUOM!  Vuodesta 2018 lähtien muutos asteikkoon (1-7)  
 

5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 

Opiskelijoita otetaan tiiviimmin mukaan innostava yhteisö –toimintamalline kehittämiseen täysivaltaisina kumppaneina. Lisäksi ohjausprosessissa kiinnitetään erityistä 
huomiota valmistumisvaiheessa oleviin opiskelijoihin. 

 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

FTE opiskelijat 7 720 8 407 8 600 8 800 8 800 8 900 9 000 

Sairauspoissaolot (%, pt. henkilöstö) 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV 671 665 661 650 660 670 690 
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Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto, (1.000 €) 65 776 68 033 68 800 68 900 71 100 73 300 74 100 000 

Liikevoitto (1.000 €) HUOM! ennen sijoitustuott. 94 1 775 -100 -1 500  - 900 -500 -500 

Nettotulos, (tilikauden tulos ennen tilinpäätös-
siirtoja) (1.000 €) 

445 2 125 10 -500 100 500 500 

Kiinteistökustannukset, (1000 €) 13 177 13 155 13 500 14 700 14 500 14 500 14 500 

Tulos suhteessa budjetoituun, % 670 % 545 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)* 2 696 2 409 4 500 3 500 500 500 500 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, 
(1000 €) 

2 521 1 716 2 500 2 800 3 080 3 388 3 726 

Palveluliiketoiminnan nettotulos, € 234 152 149 353 160 000 180 000 200 000 220 000 242 000 

Vakavaraisuus ja likviditeetti 

Kassan riittävyys, pv 63 49 50 30  30 30 30 

Omavaraisuusaste, % 63,4 67,0 70 70 70 70 70 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %  -43,2 -32 -30 -20 -18 -20 -20 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:     
 
2020: 
2021: 
2022: 
2023: 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA 

VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN 
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Suunnittelukaudella Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on tuottaa tasaisesti nolla-

tuloksen ympärillä liikkuva, pääosin positiivinen nettotulos. Vuosina 2020 ja 2021 muu-

toista ja investointien poistoista johtuen tulos saattaa jäädä lievästi negatiiviseksi. Valti-

onrahoituksen määrän ennakoidaan kasvavan maltillisesti, joten liikevaihdon lisääntymi-

nen tehdään pääosin yksityisellä ja julkisella kilpaillulla rahoituksella. Toiminnallisia ja 

taloudellisia tuloksia kehitetään suunnitelmallisesti siten, että ne luovat ammattikorkea-

koulullle kestävän toimintapohjan. 

Mittaristossa on yksi kohta, 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä, joka 

poistuu uudesta rahoitusmallista. Se olisi perusteltua korvata paketista esimerkiksi jatku-

van oppimisen opintopisteiden tuottomittarilla, kun ko. mittarin painoarvo kasvaa. 


