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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 seu-

dullista koulutus-, työvoima- ja elinkeinopoliittista 

palvelurakennetta. Säätiön oppilaitosten tavoit-

teena on omalta osaltaan edistää seutukunnan elin-

voimaa, hyvinvointia, kansallista ja kansainvälistä 

kilpailukykyä sekä työmarkkinoiden toimivuutta 

osaamista kehittämällä. Turun Aikuiskoulutussäätiö 

on osa yrityspalvelurakennetta, joka tukee elinkei-

noelämän toimivuutta talousalueellaan huolehti-

malla osaltaan osaavan työvoiman saatavuudesta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Tu-

run kaupungissa Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja 

Turun kesäyliopistoa itsenäisinä oppilaitoksina. Nii-

den tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista 

ja yleissivistävää aikuiskoulutusta, avointa korkea-

kouluopetusta sekä koulutukseen läheisesti liitty-

vää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa sekä toimia 

muutenkin säätiön tarkoitusta edistävällä tavalla.  

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö eikä tavoittele 

voittoa, mutta pitää jatkuvana tavoitteenaan, että 

säätiön ylläpitämät oppilaitokset ovat taloudelli-

sesti itsensä kannattavia. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Varsinais-Suomessa rakentamisen, teollisuuden ja 

palvelualojen näkymät ovat Varsinais-Suomessa 

edelleen jatkuneet melko positiivisena. Positiivisen 

rakennemuutoksen mukanaan tuomat haasteet nä-

kyvät sekä osaavan henkilöstön rekrytoinnin vai-

keutumisena että opiskelijarekrytoinnissa. 

Valtionosuusrahoituksen määrä on vähentynyt 

viime vuosina. Ammatillisen koulutuksen lainsää-

dännön  rahoitusmalli painottaa jatkossa tutkinto-

suorituksia, työllistymistä, opiskelija- ja työnanta-

jatyytyväisyyttä sekä jatko-opintoihin siirtymistä.  

Mallin vaikutukset säätiön rahoitukseen näkyvät 

selkeämmin vuodesta 2020 alkaen.  

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät koulu-

tusten tarjonnassa alueella entistä tiiviimpää koor-

dinointia ja yhteistyötä. Turun Aikuiskoulutuskes-

kuksen ja alueen muiden oppilaitosten välillä yh-

teistyötä on lisätty entisestään. Erityisesti Turun 

ammatti-instituutin kanssa on pyritty löytämään  

uusia toisiaan tukevia yhteistyömuotoja mm. kou-

lutushankintojen ja tilojen yhteiskäytön osalta.  

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Aikuiskoulutuksella on alueellisesti vahva elinkei-

nopoliittinen rooli. Tavoitteena on pystyä vastaa-

maan elinkeinoelämän koulutukselle asettamiin 

haasteisiin yhteisenä päämääränä alueen elinkei-

noelämän menestyminen ja kilpailukyky.  

Turun Aikuiskoulutussäätiö pyrkii kehittämään toi-

mintaansa alueen elinkeinoelämän vaatimusten 

mukaan jatkuvalla vuoropuhelulla yritysten ja työ-

elämän kanssa. Säätiö toimii aktiivisesti työperäi-

sen maahanmuuton edistäjänä. 

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 myös tulevaisuudessa. 
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus 

 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori 

Opiskelijamäärä        13 524 12 500        12 700 12 900 13 100 13 300 

 
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 €) 7 709 5 927 6 500 6 700 6 900 7 100 

 
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
 

Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä) 
-793 

 
0 74 0 300 300 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
- kustannustehokkuuden ja kustannustietoisuuden varmistaminen 
- tilatehokkuuden parantaminen mm. kiinteistöjärjestelyjen avulla 
- laadukas ja tehokas valtionosuuksien käyttö 
- menestyminen työvoimakoulutuskilpailussa 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

Opiskelijatyöpäivät (koko koulutustoiminta), kpl 309 000 437 000 430 000 435 000 440 000 445 000 450 000 

Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/Liikevaihto 
(1 000 €) 

675 
 

713 
 

570 500 550 600 650 

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

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

Toiminnan laajuus ja tulos* 

Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €) 16 890 15 328 15 500 17 000 17 500 18 000 18 500 

Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €) 385 -796 0 74 0 300 300 

Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) 636 -762 0 0 0 0 0 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 926 1 016 2 400 3 100 1 500 -3 100 160 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 145 142 128 127 126 126 126 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 2,9 -3,8 0 0 0 0 0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,9 -3,8 0 0 0 0 0 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 
 

88,0 
 
        87 

87 86 86          86          87 
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Nettovelkaantumisaste, % -43,0 -44 -38 -30 -30         -35 -35 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 

vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:     
 
Vuosi 2020:   2 900 T€ Artukaisten kampushanke  
Vuosi 2021:   1 400 T€ Artukaisten kampushanke 
Vuosi 2022:    
Vuosi 2023: 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA 

VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN:

Vuoden 2020 talousarvio pohjautuu pitkälti vuoden 

2019 toteutuneisiin talouslukuihin. Vuoden 2018 

alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen 

lainsäädäntö vaikuttaa voimakkaasti ammatillisen 

koulutuksen toimijoiden perustoimintaan ja talou-

teen. Kaikki vaikutukset eivät vielä tässä vaiheessa 

ole täsmällisesti tiedossa ja uusia on tulossa rahoi-

tusmallin seuraavissa vaiheissa.  

Valtionosuuden määrän ennakointi on vaikeaa, 

koska rahoitus on koulutuksen järjestäjien kesken 

suhteellinen. Rahoituspäätös saadaan yleensä edel-

lisen vuoden joulukuussa. TA ja TS on arvioitu va-

rovaisesti johtuen valtionosuusrahoitukseen liitty-

västä epävarmuudesta.  

Turun Aikuiskoulutussäätiö on käynnistänyt jo en-

nakollisesti tila- ja kiinteistöjärjestelyt tilatehok-

kuuden parantamiseksi. Ammatillisen koulutuksen 

reformin osatavoitteena on ollut lisätä ammatilli-

sen kouluksen toteuttamista työelämässä. Tästä 

syystä säätiö on luopumassa Kärsämäentien kiin-

teistönsä toimitiloista ja keskittämässä kaiken am-

matillisen koulutuksen opetustoiminnan Artukais-

ten aikuiskoulutuskampukselle, joka valmistuu vuo-

den 2021 aikana. 

Vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman  pohjalla on 

näkemys siitä, että erityisesti ammatillisen aikuis-

koulutuksen kysyntä vahvistuisi jonkin verran. Teh-

dyt toimenpiteet ja jo suunnitellut toimet mahdol-

listavat sen, että säätiön toiminta on tehokasta ja 

tuloksellista myös tulevaisuudessa. 

 


