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Aika   Maanantai 15.2.2021 klo 9-11.51. 
Paikka  Microkadun kampuksen H-osan 3. kerroksen luokkatila H306 

(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 § 1kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2020 

TILINPÄÄTÖS 

 
6 §   TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2021–31.12.2022 

 
7 §  OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2021–31.12.2022 
 
8 § 2 kpl DIGIVISIO 2030- HANKKEEN OSALLISTUMISSOPIMUKSEN 

HYVÄKSYMINEN 
 
9 § 2 kpl SIJOITUSTEN KILPAILUTTAMINEN 
 
10 § 1 kpl SAVONIAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 
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11 § 1 kpl SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
12 § 1 kpl SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN KAUPUNKITASOISET 

PAINOPISTEET JA SITOVAT TAVOITTEET VUONNA 2021 
 
13 §  SAVONIAN KANSAINVÄLISTEN TUTKINTO-OHJELMIEN YHTEISHAKU 

2021 
    
14 §  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
15 §  MUSEOTAVAROIDEN POISTO 
 
16 §  TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
17 §  MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 
  
18 §   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
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Allekirjoitukset 
 

   

  Anna Hartikainen   Päivi Diov  

  Puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

      

 

 

Pöytäkirjan tarkastus  

Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 15.2.2021 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 10.2.2021. 

 

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 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS 

 

Savonia-ammattikorkeakoulun tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain 

ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös sisältävät olennaiset tiedot vuoden 

2020 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin.  

 

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön 

toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa 

jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista 

etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 

2020 tilikauden tulos osoittaa 7.189.178 euroa voittoa johtuen 

Opistotien kiinteistön myynnin kirjanpidollisesta myyntivoitosta. 

 

- Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja 
toimintakertomus vuodelta 2020 

 

Päätösesitys  Hallitus esittää yhtiökokoukselle  

1. että se vahvistaa tilinpäätöksen.  
2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto 7.189.177,86 

euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille.  
 
Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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6 TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2021–31.12.2022 

 

Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 

§:n mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on 

käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt.  

 

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla 

yliopettaja tai lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu 

yksi ammattikorkeakoulun opettaja, jonka tulee edustaa eri 

koulutusalaa kuin puheenjohtaja sekä yksi opiskelijajäsen.  

 

Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.  

 

Savonian 1.1.2021 voimaan tulevan johtosäännön 6 §:n mukaan 

tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan 

esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee 

opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä 

koulutusjohtaja. 

 

Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.  

 

Päätösesitys  Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan 

jäseniksi ajalle 1.1.2021–31.12.2022 seuraavat henkilöt:  

 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 

Minna Kaija-Kortelainen, pj. Anna-Leena Ruotsalainen 

Jukka Honkanen    Ulla Loikkanen 

Aleksi Kantala opisk.)  Antti Karppinen 

 
Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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7 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2021–31.12.2022 

 

Savonian 1.1.2021 voimaan tulevan johtosäännön 7 §:n mukaan 

opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien 

oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa 

ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. 

Lautakunnan puheenjohtajana toimii opiskelijapalvelujohtaja ja 

varapuheenjohtajana koulutusjohtaja. Muina jäseninä 

opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja 

sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen.  

 

Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan 

esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee 

opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä 

koulutusjohtaja. 

 

Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen.  

 

Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Päätösesitys  Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun 

opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2021–31.12.2022 

seuraavat henkilöt: 

  

Varsinainen jäsen  Varajäsen   

 Anne Koskela, pj.   

Esa Viklund, vpj 

Pirjo Kinnunen  Irene Hyrksted 

Raili Mähönen  Tarja Joona 

Merja Vehviläinen  Sirpa Vauhkonen 

Maarit Väisänen (opisk.)  Hilla Huupponen  

Päätös Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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8 § DIGIVISIO 2030-HANKKEEN OSALLISTUMISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä 

korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena 

on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta 

parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, 

kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden 

vahvaan profiloitumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 

myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä 

osoittanut korkeakoulujen strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan 

euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024. Ensimmäisen 

vaiheen aikana on tarkoitus turvata hankkeen rahoitus vuosille 2025-

2030. Rahoitus käytetään tasapuolisesti kaikkien korkeakoulujen 

hyväksi, korkeakoulujen yhteisiin toimenpiteisiin. 

 

Digivisio 2030 –hankkeen tarkoituksena on Suomen korkeakoulujen 

yhteistyönä muodostaa vuoteen 2030 kansallinen digitaalinen 

palvelualusta, digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja 

jaettuun dataan perustuva ohjaus sekä muutosjohtamisen tuki 

korkeakouluille. 
 

Pitkäaikaiseen hankkeeseen sisältyy tunnistettuja ja osin 

ennakoimattomia riskejä, joita on tarkoitus hallita korkeakoulujen 

välisellä osallistumissopimuksella. Näitä liitteessä 1 tarkemmin 

kuvattuja riskejä ovat mm.  

• Hankekauden kokonaisrahoitus on vielä hankkeen 

käynnistyessä täsmentymätön. 

• Hankkeen toteutuksen alkaessa digitaalisia palveluita ja 

ratkaisuja ei ole vielä määritelty ja siten niitä koskevia 

kustannuksia ei pystytä kokonaisuudessaan etukäteen 

määrittämään. 

• Päätösvaltaa hankkeen toteutuksesta siirtyy hankkeen 

toimielimille. 

• Kaikkien korkeakoulujen sitoutuminen hankkeeseen on 

välttämätöntä sen toteutumiseksi. 

• Hankkeen toteutukseen liittyvät toiminnalliset riskit. 
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• Päätöksentekomenettelyyn sisältyvät taloudelliset riskit. 

 

Liite 1: Digivisio 2030 osallistumissopimuksen hyväksyminen 

 

Osallistumissopimuksen ehdoilla turvataan seuraavat keskeiset 

sopimuksesta tarkemmin ilmenevät periaatteet: 

• Joustavuus sopimusrakenteessa ja rahoituksen käytössä 

korkeakoulujen yhteistyön ja sopimuksen muutostarpeiden 

mahdollistamiseksi. 

• Korkeakoulujen äänivallan ja vastuiden tasapainon 

turvaaminen päätöksenteossa sopimukseen otetuilla 

päätöksentekomekanismeilla, jotka edellyttävät mm. 

merkittävissä sitoumuksissa yksimielistä päätöstä ja 

hankkeen toimielimille siirtyvän taloudellista vastuita 

koskevan päätösvallan rajoittamista. 

• Läpinäkyvyyden turvaamista hankkeessa mm. 

hankerahoituksen hakemisen ja käytön toteuttamista 

koskevilla ratkaisuilla ja korkeakouluilta edellytettävillä 

minimiresursseilla. 

• Korkeakoulujen sitoutumisen varmistaminen 

irtisanomislausekkeilla ja sopimussakolla. 

 

Liite 2: Digivisio 2030 –hankkeen osallistumissopimus 

 

Päätösesitys Hallitus hyväksyy liitteen 2 osallistumissopimuksen ja valtuuttaa 

rehtorin/toimitusjohtajan tekemään sopimukseen tarvittavat 

teknisluonteiset täsmennykset sekä allekirjoittamaan 

sopimuksen.  

 

Päätös       Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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9 § SIJOITUSTEN KILPAILUTTAMINEN 
 

Savonia ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt sijoittamisen 

periaatteet kokouksessaan 7.12.2020 (7§). Sijoitusten kilpailutus on 

tehty näiden periaatteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu päättyi 

5.1.2021 ja saadut tarjoukset on pisteytetty tarjouspyynnössä 

kuvatulla tavalla. 

 

- Liite 1.Tarjoukset 

(Ei julkinen asiakirja, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 17. kohta) 

- Liite 2: Tarjousten yhteenveto 

(Ei julkinen asiakirja, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 17. kohta) 

 

Päätösesitys Savonian hallitus valitsee tarjouskilpailun perustella Savonian 

varainhoitajiksi Svenska Handelsbanken AB:n, Lähitapiola 

Varainhoito oy:n, Säästöpankkien varainhoidon ja Evli Pankki Oyj:n. 

Hallitus valtuuttaa talousjohtajan viimeistelemään sijoitussopimukset 

valittujen varainhoitajien kanssa sekä sijoittamaan 5.000.000 euroa 

kullekin varainhoitajalle. Samalla hallitus valtuuttaa talousjohtajan 

päättämään olemassa olevat varainhoidon sopimukset. 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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10 § SAVONIAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RARORTTI 2020 
 

Hallitus on kokouksessaan 17.2.2020 (9 §) hyväksynyt sisäisen 

tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2020. Sisäisen tarkastuksen 

suoritti tehdyn kilpailutuksen perusteella BDO oy. 

 

Vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen kohteeksi valittiin Savonia-

ammattikorkeakoulun asiantuntijapalveluiden hankinnat 

koulutuksessa, TKI-toiminnassa sekä hallinnossa. 

 

- Liite 1: Sisäisen tarkastuksen raportti (salassa pidettävä; laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § 15. kohta)  

 
 
 

Päätösesitys  Hallitus merkitsee asian tiedoksi.   

 

 
Päätös  Hallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi. 
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11 § SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena tulee olla lisäarvon tuottaminen 

ammattikorkeakoulun toimintaan. Sen tehtävänä on objektiivisella 

arviointi- ja varmistustoiminnalla tukea organisaation kehittämistä ja 

tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko 

organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä 

johtamis- ja hallintoprosesseihin.  

 

Sisäisen tarkastuksen tuottaja raportoi johdolle ja hallitukselle 

tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, 

merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä 

muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista 

asioista. 

 

Tarkastuskohteet esitellään hallitukselle kokouksessa.  

 

- Liite: Tarjous Savonian sisäisen tarkastuksen selvityksestä. 

(Salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

21.5.1999/621, 24.1 § 15k) 

 

Päätösesitys  Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 

2021. 

 

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.  
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12 § SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN KAUPUNKITASOISET PAINOPISTEET JA 
TAVOITTEET VUONNA 2021 
 

Kuopion kaupunginjohtajan johtoryhmässä on päätetty tytäryhtiöiden 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteistä vuonna 2021.   

Ne on merkitty tiedoksi kaupungin omistajaohjausjaoston 

kokouksessa 25.1.2021. Vuoden 2021 talousarviossa on määritelty 

kaikkia konserniyhteisöjä koskevat yhteiset tavoitteet. Kaikille 

yhteisten tavoitteiden lisäksi kaupungin talousarviossa on asetettu 

konserniyhteisöiden omia tavoitteita.  

  

Tytäryhteisöt raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

etenemisestä sekä valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden 

toteutumisesta tammi-kesäkuun osavuosiraportissa sekä koko 

vuoden osalta tilinpäätöksen ja vuosiraportoinnin yhteydessä. 

 

-Liite: Kaupungin kirje tytäryhteisöjen sisäinen valvonta ja riskien 

hallinta 

 

Päätösesitys  Hallitus merkitsee asian tiedoksi.   

 

Päätös Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja valtuutti rehtori/toimitusjohtajan 
toimittamaan hallituksen päättämän kirjallisen vastauksen tiedoksi 
Kuopion kaupungille. 

  
 Merkittiin, että kirjallinen vastaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. 
 

- Liite: Tytäryhtiöiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
painopisteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PÖYTÄKIRJA 01/2021   
   OSAKEYHTIÖN HALLITUS 
 
   Kokouspäivämäärä 
   15.2.2021 
 
 

 
Sivu 14 

13 § SAVONIAN KANSAINVÄLISTEN TUTKINTO-OHJELMIEN YHTEISHAKU 2021 
 

Savonian kansainvälisiin koulutuksiin oli tammikuussa päättyneessä 

yhteishaussa hakijoita yli 50 % enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä 

140 aloituspaikkaa tavoitteli 2267 hakijaa, eli yli 16-kertainen määrä 

aloituspaikkoihin verrattuna. Vuosi sitten hakijoita oli yhteensä 1486. 

Eniten hakijoita oli liiketalouden BBA-koulutukseen, jonka 30 

aloituspaikkaa tavoitteli 738 hakijaa. Toiseksi eniten hakijoita oli 

terveysalan Registered Nurse –koulutukseen, jossa 626 hakijaa 

tavoitteli 25 aloituspaikkaa. Myös tekniikan Internet of Things –

koulutuksessa hakijamäärä kasvoi todella merkittävästi, kun taas 

tekniikan Mechanical Engineering –koulutuksen hakijamäärä pysyi 

edellisvuoden tasolla. Haussa oli myös Master-tasoinen Digital 

Health, jonka hakijamäärät ovat pysyneet tasaisena useita vuosia 

(107 hakijaa). 

 

Hakijoista suurin osa on kotoisin Afrikan ja Etelä- ja Kaakkois-Aasian 

maista. Savonia on panostanut viime vuosina erityisesti kiinalaisten 

ja venäläisten hakijoiden saamiseksi, koska lukuvuosimaksullisuuden 

alettua 2017 näistä maista tulevien hakijoiden hakijamäärät 

romahtivat. Tehdyillä toimenpiteillä Savonia on saanut kasvatettua 

niitä uudelleen viimeisimpien vuosien hauissa, ja tänä vuonna 

hakijoita Kiinasta oli 71 ja Venäjältä 75. 

 

Päätösesitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

 

Päätös  Hallitus merkitsi asian tiedoksi. 
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14 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on 

pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan 

kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta 

ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle 

osakkeenomistajalle.  

 

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja 

tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on 

päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen 

pohjalta. 

 

Päätösesitys  Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ään perustuen kutsua 

koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 

päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille 

kuuluvista asioista:  

• Tilinpäätöksen vahvistaminen 
• Taseen osoittaman voiton käyttäminen  
• Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
• Hallituksen ja tilintarkastajan valinta  
• Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa 

yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  
 

Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen 

yhtiökokouksen koolle 26.5.2021 klo 13 hallituksen päätöksen 

mukaisesti.   

 

Päätös  Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 
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Sivu 16 

 

15 § MUSEOTAVAROIDEN POISTO 
 

Savonian Opistotiellä on ollut varastoituna noin 40 laatikkoa 

museotavaroita. Tavaroista osa on peräisin sairaalakadun museosta 

ja osa Opistotien tekniikan museotavaroita. Alat ovat käyneet tavarat 

läpi ja ottaneet omiin tiloihinsa ne jotka haluavat. Kuopion museo ei 

halua näitä tavaroita. 

 

Päätösesitys  Savonia poistaa kertyneet museotavarat ja laittaa ne myyntiin. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen ja valtuutti poistamaan museotavarat  
laittamalla ne myyntiin.  
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Sivu 17 

16 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS  
 

Päätösesitys  Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista 

asioista.   

 

16.1 § Hallitus merkitsi tiedoksi rehtorin esittelyn pohjalta Savonian 

koulutuspoliittisen selonteon lausunnon. 

 

16.2 § Hallitus merkitsi tiedoksi rehtorin tilannekatsauksen 

koronatilanteesta ja ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä. 
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Sivu 18 

17 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT  
 

Ylimääräisiä asioita ei ollut. 
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Sivu 19 

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.51. 
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