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Aika   Maanantai 5.10.2020 klo 9-11.53. 
Paikka  Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen luokkatila B5015 

(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio)   
 
Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet  
   
  Anna Hartikainen (pj.)  
  Tarja Joona       
  Eemeli Kangas 

Anne Karttunen 
  Matti Notko  
  Esa Näätänen 
  Kari Rajamäki (vpj.)  
  Tuula Väätäinen 
  Jukka Savolainen 
 
Poissa    
 
   
Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut   
  Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,  
  Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori  
  Seppo Lyyra, talousjohtaja,  
 

KÄSITELLYT ASIAT  

Pykälä  Liite  Asia  

 

1 §   KOKOUKSEN AVAUS  
 
2 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
3 §   KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 
4 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN  
 
5 §  1 kpl  OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.8.2020 
 
6 §  2 kpl JOHTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN 
 
7 §   KV-TUTKINTOJEN LUKUVUOSIMAKSUJEN JA APURAHAKRITEERIEN 

MUUTTAMINEN 
 
8 §   SIJOITUSSUUNNITELMA 
 
9 §  TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
10 §  MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 
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Allekirjoitukset 
 

   

  Anna Hartikainen   Päivi Diov  

  Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

      

 

 

Pöytäkirjan tarkastus  

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 5.10.2020 heti kokouksen päättymisen jälkeen.   

 

  

 

 

  Tarja Joona 

    pöytäkirjantarkastaja 
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1 § KOKOUKSEN AVAUS 
 

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa 

kokouksen.  

 

Päätös  Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 

Päätösesitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun 

osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen 

kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun 

tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän 

kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 30.9.2020.  

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

Päätös  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  
 

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.  

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin.  

 

 

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN  
 

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi 

kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.   

 

Päätös  Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Joona.   
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5 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.8.2020 
 

Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista 

verraten niitä hallituksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa 

asetettuihin tavoitteisiin. Osavuosikatsauksessa raportoidaan perustehtävien 

toisen vuosikolmanneksen keskeisiä toimintatuloksia.  

 

Olennaisten toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa 

mukana. Henkilöstöraportointi koskee lähinnä henkilötyövuosien ja 

henkilöstökustannusten kertymän tarkastelua. Myös talouden toteuma, 

tulosennuste ja talousarviovertailu ovat keskeinen osa osavuosikatsausta. 

 

- Liite: Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2020  

 

Päätösesitys 

Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2020 tiedoksi. 

 

Päätös         Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020 merkittiin tiedoksi. 
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6 § JOHTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 1.1.2021 ALKAEN 
 

Savonian organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2021 uuden 

strategiakauden käynnistyessä. Uudistuksen keskeisenä tarkoituksena on 

tukea strategian tehokasta toimeenpanoa ja johtamista. Hallitus on 

hyväksynyt Savonian toimintarakenteen ja toiminnan ohjauksen periaatteet 

11.5.2020 (§ 6). Johtosääntö on saatettava vastaamaan muuttunutta 

johtamisjärjestelmää ja toimivaltasuhteita. 

 

Johtosäännössä on liitteestä tarkemmin ilmenevän mukaisesti määritelty 

johtaja- ja päällikkötehtävissä toimivan johdon vastuualueet ja 

päätösvaltuudet hallinto-, henkilöstö- ja hankinta-asioissa sekä toiminnan 

johtamisessa. Johtosääntö sisältää lisäksi määräyksiä toimielimistä ja 

päätöksentekomenettelyistä sekä kuvaukset eri henkilöstöryhmien 

pääasiallisista tehtävistä.  

 

Keskeiset asiasisältöä koskevat muutokset ovat koulutusvastuujohtajien 

tehtävien poistaminen ja vastaavasti päätösvaltuuksien kuvaaminen uusissa 

tehtävissä siten, että toimivaltuudet muodostavat eheän ja loogisen 

kokonaisuuden. Lisäksi johtosääntöön on tehty täsmennyksiä hallituksen ja 

rehtorin tehtäväkuvauksiin niin, että suoraan osakeyhtiö- ja 

ammattikorkeakoululaista tulevia määräyksiä ei ole toistettu 

johtosäännössä. Lisäksi päätösvaltuuksia hankintojen osalta esitetään 

osittain muutettavaksi. Muutokset esitellään tarkemmin hallituksen 

kokouksessa. 

Esitys uudeksi johtosäännöksi on käsitelty yhteistyöryhmän kokouksessa 

23.9.2020.   

                                                                                                   

- Liite 1: Johtosääntö 1.1.2021 alkaen  

- Liite 2: Organisaatio 1.1.2021 alkaen 

 

Päätösesitys 

Hallitus hyväksyy uuden johtosäännön liitteen mukaisesti 1.1.2021 voimaan 

astuvaksi.  
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Päätös Merkittiin, että rehtori esitti kokouksessa esityslistan liitteen mukaiseen 

johtosääntöön seuraavat muutokset: 

 

1 §: Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on 

antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja 

taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 

asiantuntijatehtäviin. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulu edistää 

elinikäistä oppimista, toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän ja 

muun yhteiskunnan kanssa sekä huolehtii yhteiskuntavastuustaan. 

Ammattikorkeakoulu edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla 

työelämää ja aluekehitystä ja on alueen elinkeinorakennetta uudistavaa. 

   

14 §: Poistetaan opiskelijapalvelujohtajalta ammattikorkeakoululain 

35 §:n mukaan hallitukselle kuuluva päätösvalta opinto-oikeuden 

palauttamisesta. 

 

Lisäksi kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin esityslistan liitteenä 

olevaan johtosääntöön tehtäväksi seuraavat muutokset: 

 

5 §, 10 § ja 12 §: Hankinnat ja sitoumukset siltä osin kuin kyse ei ole 

lakisääteisistä maksuista tuodaan 500 000 euron ylittävältä osin 

tiedoksi hallituksen kokoukseen. 

 

4 §: Hallitus nimittää suoraan rehtorin alaisuudessa toimivasta 

johdosta vararehtorin, hallinto- ja henkilöstöjohtajan, talousjohtajan 

sekä ne henkilöt, joilla on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa yhtiön 

toiminimi.  

 

Hallitus hyväksyi 1.1.2021 voimaan astuvan johtosäännön kokouksessa 

esitettyjen muutosten ja muilta osin esityslistan liitteenä olevan johtosäännön 

mukaisesti. 
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7 § KV-TUTKINTOJEN LUKUVUOSIMAKSUJEN JA APURAHAKRITEERIEN MUUTTAMINEN 
 

Savonian hallitus päätti lukuvuosimaksuista 23.5.2016. Lukuvuosimaksu 

koskee opiskelijoita, jotka hyväksytään opiskelemaan englanninkielistä AMK- 

tutkintoa tai YAMK-tutkintoa. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen 

eikä Sveitsin kansalaisia.  

 

Apurahajärjestelmän avulla tuetaan suomen kielen opiskelua, jolla olisi 

vaikutusta opiskelijoiden mahdollisuuksiin työllistyä Suomeen opintojen 

päättymisen jälkeen. 

 

Vuonna 2021 alkavien englanninkielisten tutkinto-ohjelmien 

lukuvuosimaksua esitetään seuraavasti: 

AMK-tutkinnot:  

- Early bird –hinta: 5000 €/vuosi  

- Normaali hinta: 6000 €/vuosi 

YAMK-tutkinnot: 

- Early bird –hinta: 6000 €/vuosi  

- Normaali hinta: 7000 €/vuosi 

Apurahajärjestelmää esitetään seuraavasti: 

- Apuraha on kaikkina vuosina 50 % lukuvuosimaksusta (koskee sekä 

AMK että YAMK-tutkintoja) 

- Englanninkielisissä YAMK-tutkinnoissa apurahan saamisen kriteerit 

säilyvät ennallaan 

- Englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa apurahan saamisen kriteerit 

muuttuvat siten, että ensimmäisenä opiskeluvuonna peruste on edelleen 

ilmoittautuminen läsnä olevaksi, mutta seuraavina vuosina 40 % 

lukuvuosimaksusta saa opintojen etenemisen perusteella ja 10 % 

lukuvuosimaksusta suomen kielen osaamisen kriteeristön mukaisesti. 

Päätösesitys 

Hallitus hyväksyy Savonian uudet englanninkielisten tutkinto-ohjelmien 

lukuvuosimaksut ja apurahan kriteerit. Uudet lukuvuosimaksut ja 
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apurahakriteerit koskevat opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa 

elokuussa 2021 tai myöhemmin. 

 

Päätös              Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  
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8 § SIJOITUSSUUNNITELMA 
 

Savonian hallitus on hyväksynyt sijoittamisen periaatteet 17.6.2015. 

Sijoitustoiminta on toteutettu hallituksen hyväksymien periaatteiden ja 

hallituksen muiden sijoitustoimintaa koskevien päätösten mukaisesti. 

Sijoituksia on purettu kampusrakentamisen rahoittamiseen.  

 

Uuden strategiakauden alkaessa on tarve määritellä uudelleen 

sijoitustoiminnan periaatteet. 

 

Päätösesitys 

Hallitus käy evästekeskustelun sijoitustoiminnan periaatteista 

strategiakaudelle 2021-24. Sijoitustoiminnan periaatteet tuodaan seuraavan 

kokoukseen päätettäväksi. 

 

Päätös Hallitus kävi evästyskeskustelun sijoitustoiminnan periaatteista 

strategiakaudelle 2021-24 jatkovalmistelua varten.  

 

Lisäksi hallitus valtuutti talousjohtajan sijoittamaan loppuvuoden aikana 

Opistotien myynnistä saatavat tuotot nykyisen sijoitussuunnitelman 

mukaisesti. 
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9 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS  
 

Päätösesitys  Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista 

asioista seuraavasti: 

9.1 §:   Savonialle myönnettiin OAJ:n taholta Vuoden Oppilaitos –tunnustus. 

 

9.2 §: Yleiskatsaus koronan vaikutuksesta toimintaan ja 

koronaturvaryhmän toimintaohjeista riskien hallitsemiseksi.  

 

9.3 §: Opistotien kampuksen myyntiä ja lopullisen kauppakirjan tekemistä 

koskeva suunnitelma. 

 

 

Päätös  Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.  
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10 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT  
 

Ylimääräisiä asioita ei ollut. 
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11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.53. 
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