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Sihteeri Lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi

1.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on läsnä.

2.  Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan
hyväksyminen.



Esityslista 3/2022 3 (8)

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto
Puhelin 029 450 5000 utu.fi

3.  Tilinpäätös 2021

Asia TY/155/00.02.02/2022

Esittely  Turun yliopisto noudattaa yliopistolain 61 §:n tarkoittamalla tavalla
kirjanpitolakia ja -asetusta tilinpäätöksen laadinnassa. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on lisäksi antanut yliopistoille noudatettavan
taloushallinnon koodiston, jota päivitettiin loppuvuonna 2018.
Koodistossa on määritetty yliopistoille yhteiset tilinpäätös-
laskelmamallit, joiden mukaisesti yliopistojen tulee laatia
tilinpäätösraportointinsa.

Turun yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2021 oli 280,7 (266,8)
miljoonaa euroa. Kokonaisrahoitus koostuu opetus- ja
kulttuuriministeriön yleisavustuksesta 176,1 (168,3) miljoonaa euroa
sekä yliopiston täydentävästä rahoituksesta. Lukuihin ei sisälly
yliopiston saama 15,4 (14,8) miljoonan euron
arvonlisäverokompensaatio, eikä yliopiston sijoitustoiminnan ja
varainhankinnan tuotot.

Yliopiston kokonaisrahoituksesta 104,6 (98,5) miljoonaa euroa eli
37,3 % (36,9 %) tulee täydentävästä rahoituksesta. Täydentävään
rahoitukseen sisältyy 8 (7,6) miljoonaa euroa valtiovarainministeriön
kautta tulevaa rahoitusta harjoittelukouluille.

Vuoden 2021 suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut 186,9 (180,4)
miljoonaa euroa eli 67 % (67,6 %) ja tilakustannukset 43 (42,6)
miljoonaa euroa eli 15,3 % (16 %) kokonaisrahoituksesta.

Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tilikaudelta on -3,9 (-6,7)
miljoonaa euroa ja kokonaistulos +35 (+6,9) miljoonaa euroa. Opetus-
ja kulttuuriministeriö päätti vuonna 2018 muuttaa korkeakoulujen
sijoitusten kirjanpidollista käsittelyä, mistä lähtien sijoitusten
arvonmuutokset on käsitelty tulosvaikutteisesti. Vuoden 2021
kokonaistulokseen sisältyy 33,9 miljoonaa euroa sijoitusten
realisoimattomia arvon muutoksia eli realisoitunut tulos on 1,1,
miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana yliopiston sijoitusten arvostus on
laskenut 18 miljoonalla eurolla (9.3.2022).

Yliopiston elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 7,2 (6,4) miljoonaa euroa,
joka muodostuu pääosin yliopiston koulutusviennistä sekä eri
tiedekuntien ja laitosten tarjoamasta täydennyskoulutuksesta.
Elinkeinotoiminnan kokonaistulos on 0,2 (0,3) miljoonaa euroa
voitollinen.

Turun yliopisto on vuoden 2021 aikana vastaanottanut Turun
kaupungilta 368 tuhannen euron lahjoituksen, jonka suuruus vastaa
Yliopistonmäestä SYK:lle maksettavaa tonttivuokraa.
Varainhankinnan lahjoitustuotot olivat tilikaudella 0,7 (1,0) miljoonaa
euroa, joista rahankeräysluvan alaisia 0,4 miljoonaa euroa.
Varainhankinnan tuotot on pääosin rahastoitu, joten niillä ei ole
olennaista vaikutusta vuoden 2021 tulokseen.
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Turun yliopiston maksuvalmius on välttävällä ja omavaraisuusaste
hyvällä tasolla 31.12.2021 (quick ratio = 0,56, omavaraisuusaste 79
%).

Liitteet 1 / 18.3.2022 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
2 / 18.3.2022 Tulos yksiköittäin 2021
3 / 18.3.2022 Elinkeinotoiminnan tulos 2021

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää
1. hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen
2. esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään toimintapääomaan tilille

tilikauden voittovarat.

Päätös

4.  Ohjauksen periaatteiden päivittäminen

Asia TY/156/00.01.00/2022

Esittely Yliopistolain 14 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen
periaatteista.

Ohjauksen periaatteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toiminnan
suunnitteluun, seurantaan, raportointiin ja kehittämiseen liittyviä kaikille
Turun yliopiston yksiköille yhteisiä periaatteita. Ohjauksen periaatteet -
dokumentti on jäsennetty neljään pääkokonaisuuteen, jotka ovat
strateginen suunnittelu, vuosisuunnittelu, seuranta ja raportointi sekä
arviointi ja kehittäminen. Nämä neljä kokonaisuutta muodostavat
yliopiston toiminnanohjausjärjestelmän. Toiminnanohjauksen avulla
rehtori johtaa ja ohjaa yliopiston toimintaa yliopiston strategian ja
hallituksen linjausten mukaisesti. Toiminnanohjauksen työn- ja
vastuunjaosta päättää rehtori silloin kun vastuita ei ole määritelty
yliopiston johto- tai muissa säännöissä.

Edellinen ohjauksen periaatteet -dokumentti on hyväksytty yliopiston
hallituksessa 7.6.2016. Nyt ohjauksen periaatteet on päivitetty
vastaamaan yliopiston uuden strategian 2021–2030 rakennetta.
Päivitystä on koordinoitu strategisen ohjauksen yksikössä ja sitä on
toteutettu yhteistyössä yliopiston eri yksiköiden kanssa. Päivitetty
luonnos ohjauksen periaatteista on esitelty yliopiston johtoryhmässä
22.2.2022.

Liite 4 / 18.3.2022 Ohjauksen periaatteet, luonnos

Valmistelija Suunnittelupäällikkö Jani-Matti Lehto, puh. 040 739 7710
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Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat ohjauksen periaatteet.

Päätös

5.  Yliopiston laatupolitiikan päivitys

Asia TY/157/00.01.05.00/2022

Esittely Laatupolitiikka sisältää yliopiston laatutyön keskeiset linjaukset.
Hyväksyttävänä oleva laatupolitiikka korvaa yliopiston hallituksen
11.1.2019 hyväksymän laatupolitiikan. Laatutyön ohjausryhmä on tehnyt
asiasta esityksen kokouksessaan 17.2.2022.

Laatudokumentaation kokonaisuuden selkiyttäminen, ajantasaistaminen
ja saavutettavuuden varmistaminen ovat osa yliopiston laatutyön
toimintasuunnitelmaa 2020-2023. Kokonaisuuden osana myös
laatukäsikirjaa on päivitetty. Rehtori tekee päätöksen laatukäsikirjan
hyväksymisestä laatupolitiikan hyväksymisen jälkeen.

Laatukäsikirja ja toimintaohjeet muodostavat yliopiston
laatudokumentaation ytimen. Laatukäsikirja kuvaa yliopiston
laatujärjestelmän ja sen kehittämisen periaatteet. Yliopiston intranetissä
olevien toimintaohjeiden saavutettavuutta on tarkoitus edelleen parantaa
intranet-päivityksen yhteydessä vuoden 2022 aikana. Lisäksi laatu-
dokumentaatioon kuuluvat yliopiston toiminnanohjauksen asiakirjat ja
yliopistotason ohjeita tarvittaessa täydentävät yksikkökohtaiset ohjeet.

Laatupolitiikan päivityksessä painotetaan yliopiston toimintaympäristön
ja sen muutosten huomioon ottamista laatutyössä. Tarkennetut
linjaukset korostavat yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
sidosryhmäpalautteen systemaattista käsittelyä ja ennakoivan
toimintaympäristöanalyysin jatkuvuutta. Käsitteistö on päivitetty yliopis-
ton uudistetun strategian, johtamisjärjestelmän ja hallintorakenteen
mukaiseksi.

Liitteet 5 / 18.3.2022 Turun yliopiston laatupolitiikka, tiivistelmä
6 / 18.3.2022 Esitys Turun yliopiston laatupolitiikaksi

Valmistelija Erityisasiantuntija (laatupäällikkö) Kari Seppälä, puh 040 510 9305
Kehittämisasiantuntija Ilona Tuominen, puh 050 406 3375

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä yliopiston laatupolitiikan.

Päätös
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6.  Sijoitustoiminnan katsaus

Asia TY/158/02.02.00/2022

Esittely  Hallitus on kokouksessaan 9.10.2020 hyväksynyt yliopiston päivitetyn
sijoituspolitiikan

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus on nimittänyt yliopistolle
sijoitustoimikunnan, jonka jäseninä vuonna 2021 ovat toimineet Ritva
Viljanen (pj), Jukka Mähönen (vpj), Pekka Kanervisto, Tuomo
Lähdesmäki ja Matti Rihko.

Turun yliopiston sijoitussalkun markkina-arvo ilman Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeita oli 229 (187) miljoonaa euroa.
Sijoitussalkun vuosituotto oli 17,1 % (6,1%) kulujen jälkeen. Vuoden
2021 lopussa rahamarkkinoihin ja joukkolainoihin oli sijoitettu 12,5 (14,7)
prosenttia, osakkeisiin 54 (50,6) prosenttia, kiinteistöihin 22 (25,9)
(luvuissa mukana Suomen Yliopistokiinteistöt Oy osakkeet) sekä
vaihtoehtoisiin sijoituksiin 11,5 (8,7) prosenttia.

Yliopiston sijoitustoiminnan nettotuotot vuonna 2021 olivat 10,3 (4,8)
miljoonaa euroa. Suurin osa tuotoista muodostui Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy:n ja muiden yhtiöiden osinkotuotoista 4,9 (2,7)
miljoonaa euroa, korkotuotoista 1,6 (0,8) miljoonaa euroa ja
vaihtoehtoisten sijoitusten tuotoista ja sijoitusten myyntivoitoista 3,8 (1,9)
miljoonaa euroa.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

7.  Sijoitustoimikunta 1.4.2022 – 31.12.2023

Asia TY/159/00.00.04/2022

Esittely Hallitus on kokouksessaan 9.10.2020 hyväksynyt yliopiston päivitetyn
sijoituspolitiikan.

Sijoituspolitiikan mukaisesti hallitus päättää sijoitustoimikunnan, johon
kuuluu 3-5 jäsentä, kokoonpanon aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Sijoitustoimikunnan jäsen voi olla yliopiston hallituksen jäsen, Turun
Yliopistosäätiön edustaja, yliopiston työntekijä tai muu ulkopuolinen
sijoitustoiminnan ammattilainen tai vankan sijoitustoiminnan
kokemuksen omaava henkilö.

Ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään kaudelle
1.4.2022–31.12.2023.
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Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää nimetä yliopiston sijoitustoimikunnan jäseniksi vuodelle
kaudelle 1.4.2022 – 31.12.2023 seuraavat henkilöt:

a) Ritva Viljanen (TY hallitus) puheenjohtaja
b) Matti Rihko
c) Tuomo Lähdesmäki (Turun Yliopistosäätiö)
d) Mikael Luukanen (Turun Yliopistosäätiö)

Päätös

8.  Taloussäännön päivitys

Asia TY/160/00.00.01/2022

Esittely Turun yliopiston hallituksen hyväksymän johtosäännön 2 §:n mukaan
yliopistolla on taloussääntö. Voimassa oleva taloussääntö on vahvistettu
hallituksessa 17.1.2020.

Yliopiston taloussääntö on yliopiston johtosääntö, jolla määritellään
yliopiston taloudenhoidon vastuut ja tehtävät. Selkeiden
vastuidenjakojen ja tehtävämäärittelyjen lisäksi taloussäännön
keskeinen tehtävä on tukea taloudenhoidon luotettavuutta ja prosessien
läpinäkyvyyttä.

Taloussäännön päivittämistarve johtuu lähinnä teknisistä
päivitystarpeista kuten nimike- ja termimuutoksista sekä digitalisaation
aiheuttamista päivitystarpeista.

Olennaisin muutos taloussääntöehdotuksessa on velvoite tarkastuttaa
kaikki täydentävän rahoituksen sopimukset tukipalveluissa ennen
sopimuksen allekirjoitusta. Riskienhallinnan tehostamiseksi esitetään
myös velvoitetta kiinnittää huomiota projektin tutkimuksellisiin, eettisiin ja
taloudellisiin riskeihin.

Oheismateriaalina on voimassa oleva taloussääntö, joista käyvät ilmi
ehdotetut muutokset.

Liite 7 / 18.3.2022 Taloussääntö

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399
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Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä ehdotetut muutokset taloussääntöön ja
vahvistaa sen voimaantulevaksi 18.3.2022.

Päätös

9.  Ilmoitusasiat

 Saamenmaan kansallispuisto
 Yrittäjyysyliopistoakkreditointi
 Dosentin arvoa ja professorin arvonimeä koskevien yliopistolain

säännösten muutostarpeet: OKM:n pyyntö UNIFI:lle valmistella
esitys asiasta

 Hyvinvointialueen organisointi ja yliopiston rooli

10.  Muut asiat

11.  Kokouksen päättäminen


