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Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
 
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella 
 
Vuosi 2019 oli Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n 24. toimintavuosi. 
 
Toimintavuoden Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitus kasvoi 260 t€ (1,3%) 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä strategiarahoituksen kasvu oli 80 t€ ja TKI-
rahoituksen 120 t€. Tilikauden tulos oli 1 m€, kun se vuotta aikaisemmin oli 176 t€. 
Tilikauden tulokseen vaikutti sijoitusten kirjaustavan muutos v.2019. Vertailtavuutta 
aiempiin vuosiin heikentää merkittävästi sijoitusomaisuuden kirjausvaatimuksiin tullut 
muuttunut ohjeistus, jonka mukaisesti sijoitusomaisuuden realisoitumaton tuotto tai 
tappio kirjataan tuloslaskelmaan tulosvaikutteiseksi eräksi. Tämä kirjaustavan muutos 
johtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön taloushallinnon uuden koodiston ohjeistuksesta. 
Tilikauden liiketappio oli 32 t€, kun vuotta aikaisemmin liikevoitto oli 279 t€.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön vastinrahaa saatiin 141 t€, kun v.2018 päättyneen 
keräyksen tuotto oli 146 t€. Vastinraha on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Lahjoitusvaroja käytettiin tilikauden aikana 19 t€.  
 
Diakin hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2021–2030. Hallitus hyväksyi 
kokouksessaan 30.10.2019 strategian olemassaolon tarkoituksen ja arvojen linjaukset. 
Strategian lopullinen hyväksyminen tapahtui tammikuussa 2020. 
 
Keväällä 2018 aloitettu eurooppalaisen korkeakouluverkoston suunnittelua ja 
rakentamista jatkettiin yhdessä norjalaisten, saksalaisten, portugalilaisten, 
espanjalaisten ja romanialaisten korkeakoulujen kanssa. Ranska liittyi joukkoon vuoden 
2019 aikana. Korkeakouluverkostolla on yhteensä 95 000 opiskelijaa ja henkilökuntaa 
8000. 
 
 
2. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 
 
Diakin hallitus hyväksyi uuden strategian kokonaisuudessaan 28.1.2020, joka ulottuu 
vuoteen 2030 saakka. Koulutuksen toteutuksen toimintamallin uudistetaan. Käyttöön 
otetaan liikkuva kampuksen malli, jolla vastataan valtakunnallisiin koulutustarpeisiin. 
Vuodesta 2022 alkaen opiskelijoiden sisäänottoja on vain kolmella kampuksella. 
Vuoteen 2030 mennessä toteutetaan maan rajojen ulkopuolella uusia avauksia, 
varaudutaan kansainvälisen liikkuvuuden kasvuun ja Diakin allianssimalli on valmis. 
 
Kiinasta alkanut koronavirusepidemia levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 
eikä Eurooppakaan siltä säästynyt. Suomen hallituksen linjausten mukaisesti Diakin 
kaikki viisi kampusta päätettiin sulkea 18.3.2020- 13.4.2020 väliseksi ajaksi ja 
opetuksessa päätettiin siirtyä etäopetukseen. Samoin henkilökunta siirtyi etätöihin 
soveltuvin osin 13.4.2020 asti. 
 
Tilinpäätöshetken jälkeen sijoitusten arvot ovat alentuneet merkittävästi.  
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3. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut korkeakouluille uudistetun rahoitusmallin 
vuodesta 2021 alkavalle sopimuskaudelle. Rahoitusmallin indikaattorit muuttuvat 
osittain ja painottavat eri tekijöiden tuloksellisuutta kuin vielä käytössä oleva 
rahoitusmalli. Tulevassa rahoitusmallissa koulutuksen osuus tulee korostumaan ja Diak 
on ollut koulutuksen indikaattoreilla mitattuna parhaiden joukossa. Koska kaikki 
ammattikorkeakoulut pyrkivät parantamaan tuloksiaan, pitää myös Diakin jatkaa 
kehittymistä ja jatkuvan laadun parantamista. 
 
Oman haasteensa tähän tuo koulutuspaikkojen lisäys, joka pitää tehdä hyvin pienellä 
lisärahoituksella. Se merkitsee myös tulevaisuudessa valmistuneista saatavan 
rahoituksen määrään.  
 
4. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista 
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy saa lähes koko rahoituksensa Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. Julkisen talouden toimenpiteet voivat vaikuttaa 
ammattikorkeakoulun rahoitukseen ennakoitua nopeammin. Myös uusi rahoitusmalli 
tuo haasteita pienelle ammattikorkeakoululle, jonka tutkinnoista suurin osa kuuluu 
halvimpaan hintaluokkaan. 
 
Koronavirusepidemialla on merkittävät taloudelliset vaikutukset koko Suomen 
talouteen. Diakissa koronavirustilanteella voi olla taloudellisia vaikutuksia TKI-
toimintaan, ylimääräisiin töiden aiheuttamiin kustannuksiin sekä valmistumisten 
mahdolliseen viivästymisiin. 
 
5. Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista toiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista  
 
Yhtiön toiminnallinen tulos, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyviä. Yhtiön 
taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: 
 
 

Luvut 1000 € 2019 2018 2017 2016 

Liikevaihto 23 132 23 303 22 880 23 586 

Tilikauden liikevoitto(-tappio) -  32 279 48 440 

Liikevaihdon muutos %      - 0,7 % 1,8 % -3,0 % -6,3 % 

Liikevoitto %  - 0,1 % 1,2 % 0,2 % 1,9 % 

Oman pääoman tuotto % 8,0 % 2,9 % 3,8 % 4,1 % 

Oman pääoman muutos % 10,4 2,9 3,9 4,2 
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Sijoitetun toiminnan tuotto 
käyvin arvoin  % 

12,6 %    

Omavaraisuusaste % 80 % 78 % 79 % 82 % 

Kassan riittävyys päivissä 54 60 53 69 

Quick ratio 1,7 4,3 4,2 4,8 

 
Koodistomuutoksesta johtuen vuosien 2019 ja 2018 tunnusluvut on laskettu uuden 
koodiston mukaisesti ja vuosien 2017 ja 2016 tunnusluvut aikaisemman koodiston 
mukaisesti. 
 
6. Sijoitustoiminta 
 
Sijoitusomaisuus on luonteeltaan pitkäaikaista ja varsinaista aktiivista kaupankäyntiä ei 
sijoituksilla tehdä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.11.2018 vahvistaman 
korkeakoulujen taloushallinnon koodiston (OKM/2/500/2018) mukaisesti 
ammattikorkeakoulu on muuttanut sijoitusomaisuuden kirjauskäytäntöä. Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen määrittelemä varsinainen sijoitusomaisuus 
esitetään taseen pysyvissä vastaavissa omana eränään. 
 
Varsinainen sijoitusomaisuus kirjataan käypään arvoon (markkinahinta) ja käyvän arvon 
muutos kirjataan tuloslaskelmaan. Tuloslaskelman sijoitustuloksen ja sen sisältämän 
käyvän arvon muutoksen vaihtelut, jotka johtuvat sijoitusmarkkinoiden muutoksista 
tulee erityisesti huomioida koko sijoitustoiminnan tulosta tarkasteltaessa. 
 
Käypään arvoon kirjatuista sijoituksista esitetään KPA 5 a§:n sekä keskeiset IFRS 9 
standardin mukaan vaadittavat liitetiedot. 
 
Sijoitusomaisuuteen liittyvä laadintaperiaate on muuttunut tilikauden 2019 alusta 
lukien, kun uudet säädökset sijoitusomaisuuden arvostamisesta kirjanpidossa ovat 
tulleet voimaan. Tilikauden alussa voittovaroja on oikaistu sijoitusten käyvillä arvoilla. 
Tilikauden sijoitusten käyvän arvon muutos on kirjattu koko vuodelta tulosvaikutteisesti. 
 
7. Henkilöstö  
 
Yhtiön henkilöstöä 
kuvaavat tunnusluvut 2019 2018 2017 2016 

Keskimääräinen 
lukumäärä tilikaudella 246 245 232 236 

Tilikauden palkat ja 
palkkiot 12 869 607  12 603 963  12 331 360  12 394 428  
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8. Määrälliset tavoitteet  
 
Määrälliset tavoitteet Tavoite 2019 2018 2017 2016 
Ammattikorkeakoulututkinnot 
yhteensä 

640 673 631 638 607 

- Sosiaali- ja terveysala  615 587 593 582 
- Humanistinen ja 

kasvatusala 
 58 44 45 25 

Ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot 

61 
 

61 63 54 57 

 
9. Ympäristötekijät 
 
Yhtiön toiminnalla ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia.  
 
10. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden 
ylijäämä 1 008 322,59 euroa kirjataan tilille "Edellisten tilikausien voitto/tappio". 
 
11. Yhtiön osakkeet 
 
Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti 
 
 2018 2017 2016 
Osakkeet  
1ääni/osake 

7550 kpl 7550 kpl 7550 kpl 

 
12. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus 
 
Hannu Harri, puheenjohtaja  
Olli Holmström, varsinainen jäsen  
Terhi Peltokorpi varapuheenjohtaja  
Aku Keltto, varsinainen jäsen  
Kalle Kuusimäki, varsinainen jäsen  
Mikko Lapola, varsinainen jäsen 
Paula Risikko, 4.6.2019 alkaen varsinainen jäsen  
Ulla Niittyinperä, henkilöstön valitsema jäsen 
Johanna Leppänen 4.6. saakka ja Mikael Lintula 4.6.2019 alkaen opiskelijakunnan 
valitsema jäsen 
Hallituksen esittelijänä toimi toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala. Hallituksen sihteerinä 
on toiminut Irina Halminen. 
 
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut YTT Tapio Kujala. 
Yhtiön tilintarkastaja on ollut tilintarkastusyhteisö BDO Oy. 
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