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Aika   Maanantai 9.11.2020 klo 9-12.38 
Paikka  Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen luokkatila 

B5015(käyntiosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio)  / 
Teams 

 
Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet  
   
  Anna Hartikainen (pj.)  
  Tarja Joona, poistui klo 12.25 pykälän 11 käsittelyn aikana  
  Eemeli Kangas 

Anne Karttunen 
  Matti Notko, etäyhteydellä  
  Esa Näätänen 
  Kari Rajamäki (vpj.), etäyhteydellä  
  Tuula Väätäinen, poistui klo 11.47 pykälän 9 käsittelyn jälkeen 
  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 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ 

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2023 
 
6 §  1 kpl SAVONIAN LAATUOHJELMA 2021-2024 
 
7 §  1 kpl SIJOITTAMISEN PERITAATTEET 2020 
 
8 §  1 kpl OPISTOTIEN KAUPPAKIRJA 
 
9 § 1 kpl INVESTOINTIEN TOTEUMA 
 
10 §    SORA-LAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 
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11 §  JOHDON PALKKAUKSEN PERUSTEET 
 
12 §  1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2021 
 
13 §  TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
14 §  MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 
 
15 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 

   

  Anna Hartikainen   Päivi Diov  

  Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

      

 

 

Pöytäkirjan tarkastus  

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 9.11.2020 heti kokouksen päättymisen jälkeen.   

 

  

 

 

  Eemeli Kangas 

    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 4.11.2020.  

 

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 Eemeli Kangas.  
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5 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 
VUOSILLE 2022–2023 

 

Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat Savonian 

toimintaa tarkasteleva kokonaisuus. Tulosyksiköittäin tehdään 

tarkentavat tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tulostavoitteet. 

Lisäksi tehdään tiimisopimukset.   

 

Savonian johtosäännön 4 §:n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää 

toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.  

 

- Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2021 sekä vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma (TTS 2021)  

 

Päätösesitys  Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 

2021 sekä vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman (TTS 2021).  

 

Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan 

mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset ja teknisluonteiset 

korjaukset. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PÖYTÄKIRJA 08/2020   
   OSAKEYHTIÖN HALLITUS 
 
   Kokouspäivämäärä 
   9.11.2020 
 
 

 
Sivu 5 

6 § SAVONIAN LAATUOHJELMA 2021-2024 
 

Laatutyö tukee Savonian strategiassa määritellyn vision 

”vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu” saavuttamista. 

Jokainen savonialainen toimii tavoitteen saavuttamiseksi ja vastaa 

toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään. 

Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on auttaa 

korkeakouluyhteisöä ja sen jäseniä laadukkaan toiminnan 

varmistamisessa. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on varmistaa laadukas ja 

tehokas toiminta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

Toiminnanohjausjärjestelmän dokumentaatioalustana toimii 

henkilöstön intranet Santra. Santra sisältää kuvaukset 

toiminnanohjauksen kokonaisuudesta, organisaatiorakenteeseen 

liittyvistä valta-ja vastuusuhteista sekä toimintaa ohjaavat kuvaukset 

ja ohjeet.   

 

Savonialaisessa laatukulttuurissa laatu on arjen tekoja.  Hyviä 

käytänteitä tunnistetaan, levitetään ja otetaan käyttöön. Laadun 

kehittämistä tuetaan arvioinneilla sekä auditoinneilla. Savonia auditoi 

laadunhallintajärjestelmänsä osana korkeakoulujen kolmannen 

kierroksen auditointeja. 

 

Savonian laatuohjelmassa määritetään laadunhallinnan vastuut. 

Hallitus hyväksyy laatuohjelman.  Jokaisen esimiehen työtehtäviin on 

kirjattu laatuvastuut.  Laajennettu johtoryhmä toimii laaturyhmänä.    

Savonian laatuohjelmassa korostetaan opiskelijaa vaikuttajana.  Se 

tarkoittaa myös opiskelijana yhteisössä toimintaa sekä 

opiskelijapalautteen merkitystä osana jatkuvaa parantamista.   

 

- Liite: Savonian laatuohjelma 2021-2024 
 

Päätösesitys  Hallitus hyväksyy Savonian laatuohjelman vuosille 2021-2024  

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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7 § SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 2020 
 

Savonia ammattikorkeakoulun sijoittamisen periaatteet on 

hyväksytty 17.6.2015 (8 §).  Suunnitelma on uusittu vastaamaan 

uuden strategiakauden tavoitteita.   

 

- Liite: Sijoittamisen periaatteet 2020 
 

Päätösesitys  Hallitus hyväksyy sijoittamisen periaatteet liitteen mukaisesti ja 

valtuuttaa talousjohtajan käynnistämään tämän asiakirjan 

mukaisesti sijoitusten kilpailuttamisen vuoden 2021 alusta.  

 

Päätös  Hallitus kävi sijoittamisen periaatteista evästyskeskustelun ja 

valtuutti talousjohtajan jatkovalmistelemaan sijoittamisen periaatteet 

seuraavaan hallituksen kokoukseen. 
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8 § OPISTOTIEN KAUPPAKIRJA 
 

Savonia ammattikorkeakoulu oy ja Skanska Talonrakennus Oy ovat 

allekirjoittaneet 14.5.2018 Savonian Opistotien kampuksen 

kiinteistökauppaa koskevan esisopimuksen. Tällä 

kiinteistökauppakirjalla toteutetaan esisopimuksessa tarkoitettu 

lopullinen kiinteistökauppa liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen 

mukaisesti 12.11.2020. Lopullinen kiinteistökauppa tulee 

toteutumaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ehtojen 

mukaisesti siten, että ostajina ovat Skanska Talonrakennus Oy:n 

perustamat ja 100 prosenttisesti omistamat yhdeksän eri yhtiötä. 

Lopullisiin kauppakirjoihin täsmennetään ja tarkistetaan ostajatiedot 

sekä kaupan kohdetietojen ja kokonaishinnan jakautuminen 

ostajayhtiöiden kesken.  

 

- Liite: Kauppakirjaluonnos Opistotie (Salassa pidettävä; 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621,  

6§ 3k) 

 

Päätösesitys  Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen ja 

valtuuttaa sen ehtojen ja esitystekstistä ilmenevien täsmennysten 

mukaisesti laatimaan lopulliset Skanska Talonrakennus Oy:n 

perustamien ja sataprosenttisesti omistamien yhdeksän eri 

ostajayhtiön kauppakirjat sekä toimitusjohtajan allekirjoittamaan 

kauppakirjat. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään 

kauppakirjoihin vähäisiä ja teknisluontoisia korjauksia.   

 

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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9 § INVESTOINTIEN TOTEUMA 
 

Hallitus hyväksyin TTS2019 yhteydessä Savilahden 

kampusinvestoinnin kustannuskokonaisuuden.  Yhteensä Savilahden 

kampusinvestointiin on hallituksen päätöksillä varattu 25.900.654 €.  

Hankkeen kokonaishinta-arvio on lokakuun 2020 lopussa on 

27.500.000 €.  Hankekustannukset ylittyvät tämänhetkisen arvion 

mukaan noin 6 %. 

 

Savonian kampuksen toteutunut kokonaislaajuus on esitelty 

hallitukselle 22.000 m2 mukaisena, mutta kampushankkeen 

kokonaiskustannukset on laskettu 20.000 m2 mukaan.  Hallitus on 

tehnyt erillisen päätöksen RV11 kokonaisuuden rakentamisesta.  

 

- Liite: Savilahden kampushankkeen kokonaiskustannukset 

  

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi.  Tarkempi vuoden 2020 

talousarvion investointiosa korjattuna tuodaan hallitukseen 

hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.    

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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10 § SORA-LAUTAKUNNAN ASETTAMINEN 
 

Ammattikorkeakoululain 16 §:n mukaan hallitus hyväksyy 

johtosäännön ja asettaa ammattikorkeakoulun toimielimet. Voimassa 

olevan johtosäännön 8 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoiden opiskeluoikeuden peruuttamista ja 35 §:n mukaista 

opiskeluoikeuden palauttamista koskevien asioiden valmistelua 

varten hallitus on asettunut ns. Sora-lautakunnan.  Sen mukaisesti 

Sora-lautakunnan puheenjohtajana toimii opetuksesta vastaava 

vararehtori ja muina jäseninä opintoasiainpäällikkö, opintopsykologi 

ja asianomaisen alan koulutusvastuupäällikkö. Osa mainituista 

tehtävistä on lakannut tai muuttunut. Sen vuoksi ja vireillä olevan 

asian käsittelyä varten on tarpeen päivittää Sora-lautakunnan 

kokoonpano vastaamaan nykyisiä tehtäviä.  

 

Esitetyillä perusteilla Sora-lautakunnan kokoonpanoa esitetään 

päivitettäväksi vuoden 2020 loppuun saakka seuraavasti: Sora-

lautakunnan puheenjohtajana toimii koulutuksen kehittämispäällikkö 

ja muina jäseninä opintoasiainpäällikkö, korkeakoulukuraattori ja 

asianomaisen alan koulutusvastuupäällikkö. 

 

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy voimassa olevan johtosäännön 8 §:n 

muutettavaksi siten, että vuoden 2020 loppuun saakka 

ammattikorkeakoulun Sora-lautakunnan puheenjohtajana toimii 

koulutuksen kehittämispäällikkö ja muina jäseninä 

opintoasiainpäällikkö, korkeakoulukuraattori ja asianomaisen alan 

koulutusvastuupäällikkö. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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11 § JOHDON PALKKAUKSEN PERUSTEET 
 

Hallitus on vahvistanut kokonaisuudessaan johtamis- ja 

päällikkötehtävissä toimivien palkkauksen määräytymisen perusteet 

ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä vuonna 2015. Sen 

jälkeen tehdyt muutokset ovat liittyneet yksittäisiin tehtäviin ja niissä 

tapahtuneisiin muutoksiin. Vuoden 2021 alussa voimaan astuva 

organisaatiouudistus merkitsee johdettavien tulosyksiköiden 

muuttumista, niihin liittyviä henkilömuutoksia ja muutoksia 

tulosvastuisiin sekä vastuualueiden laajuuksiin. Aiemmin 

vahvistettuun päätökseen perustuen palkkauksen määräytymisen 

perusteita esitetään päivitettäväksi vastaamaan uudistuvan 

organisaation mukaisia vastuualueita sekä ottaen huomioon 

toimialan palkkakehitys ja johtamistehtävissä tapahtuvat 

henkilömuutokset. 

 

Johtamis- ja päällikkötehtävissä toimivien palkkauksen perusteet 

määräytyvät tulosvastuun, vastuualueen strategisen kriittisyyden ja 

merkittävyyden, henkilön koulutustason sekä johtamis- ja 

esimieskokemuksen perusteella ja ottaen huomioon vastuualueen 

laajuus, johdettavan henkilöstön määrä ja toimialan palkkarakenne. 

Hallitukselle toimitetaan tarkempi erittely edellä kuvatuista 

kriteereistä ja niiden pohjalta esitettävistä palkkaliukumista. 

 

Edellä kuvattuun perustuen esitetään, että hallitus päättää johtamis- 

ja päällikkötehtävissä toimivien palkkauksen määräytymisen 

perusteista astuvaksi voimaan 1.1.2021 lukien.  

 

Päätösesitys Hallitus päättää johdon palkkauksen perusteista siten, että ne tulevat 

voimaan 1.1.2021 lukien. 

 

Päätös Merkittiin, että talousjohtaja ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja 

poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Rehtori/toimitusjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn siltä osin kuin 

hallitus käsitteli rehtorin/toimitusjohtajan palkkausta ja sen 

perusteita.  
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 Hallitus hyväksyi johdon palkkauksen perusteet hallituksen 

puheenjohtajan kokouksessa esittelemän kriteeristön ja 

palkkaliukumien mukaisesti. Lisäksi merkittiin, että pöytäkirjan 

pitäjänä toimi puheenjohtaja.  
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12 § HALLITUKSEN VUOSIKELLO VUODELLE 2021 
 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 §:n mukaan 

hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista 

menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen 

työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan 

hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon 

mukaan.  

 

- Liite: Hallituksen vuosikello vuodelle 2021 
 

Hallituksen vuosikelloa täsmennetään syksyn osalta keväällä 2021.  

 

Päätösesitys  Hallitus hyväksyy vuosikellon vuodelle 2021.  

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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13 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS  
 

Päätösesitys  Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista 

asioista.   

 

Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi 

seuraavasti: 

  

13.1 § Tilannekatsaus koronasta ja sen vaikutuksista toimintaan. 

 

13.2 §  Organisaatiouudistuksen henkilöstövaikutukset. 
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14 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT  
 

Ylimääräisiä asioita ei ollut. 
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15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.38. 
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