


Ideasta käytäntöön
turun ammattikorkeakoulun      
projektitoiminnan opas



TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS

Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon
Ideasta käytäntöön – Selviytymisopas Turun AMK:n projektipäällikölle (2007)
(Martti komulainen, essi erävesi, Juha kääriä, sirpa nypelö, ari Putkonen & Johanna saarinen)

elokuu 2014

Painettua versiota voi tiedustella tkI-keskuksesta tai osoitteesta julkaisutoiminta@turkuamk.fi.

saatavana myös PdF-muodossa: http://julkaisut.turkuamk.fi/ideasta_kaytantoon.pdf



SiSältö

1 ProJektItoIMInta turun aMk:ssa  4

 1.1 strategiset lähtökohdat    5
 1.2 tkI-toiminta ja opetus  6

2 ProJektIn suunnIttelu  7

 2.1 Projektin ideointi    7
 2.2 Projektisuunnitelma  7
 2.3 Projektin perustaminen   8
 2.4 rahoituksen hakeminen  9
 2.5 Projektin asettaminen  15

3 ProJektIn toteutus  16

 3.1 Projektihenkilöstö   16
 3.2 Projektin talous  16
 3.3 Projektitietojen arkistoiminen  27
 3.4 Projektinhallinnan työkalut  28
 3.5  Projektien seuranta ja raportointi  33

4 ProJektIn tulosten levIttäMInen Ja  hyödyntäMInen 35

 4.1 Projektiviestintä   35
 4.2 Julkaisupalvelut  38
 4.3  Posteripalvelut  40
 4.4 oikeudet projektin tuotoksiin  41

ProJektIPäällIkön MuIstIlIsta  44

yhteystIetoJa  45

kIrJallIsuutta   48



4 Ideasta käytäntöön

1 ProJektItoIMInta      
 turun aMk:ssa

Projekti tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden joustavaan toimintaan. Siinä pii-
lee eräs syy siihen, miksi projektitoiminta on saavuttanut nykyisen suosionsa. 
Joustavuus ei kuitenkaan aina ulotu projektin tuloksiin, vaan niiden tulee vasta-
ta mahdollisimman tarkasti tilaajan, asiakkaan tai rahoittajan vaatimuksia. Pro-
jektin toteuttamista ohjaavat lisäksi rajalliset resurssit. Projektilla on sen omista 
tavoitteista nousevien vaatimusten lisäksi tehtävänä osaltaan tukea koko ammat-
tikorkeakoulun strategisia tavoitteita ja alueen kehittämispyrkimyksiä. Tämä to-
teutuu tutkimusryhmätoiminnan avulla.

Tässä oppaassa tuodaan esille projektitoimijalta odotettu tietämys, jonka turvin 
hän voi osallistua ammattikorkeakoulussa toteutettavan projektin läpivientiin. 
Projektin hallintaa pyritään tukemaan mahdollisimman yksityiskohtaisilla oh-
jeistuksilla, jotta projektissa työskentelevät voivat keskittyä projektin päämää-
rän ja tulosten saavuttamiseen. Opas sisältää projektin hallinnassa usein käytetyt 
perustermit, tehtävät, käytännöt ja työkalut. Projektiopas pyrkii tuomaan esille 
monipuolisesti ammattikorkeakoulun projektien keskeiset elementit, aina pro-
jektitoiminnan strategisista lähtökohdista loppuraportointiin saakka.

Projekti on tiettyyn kehittämistarpeeseen syntynyt ajallisesti ja muilta resursseil-
taan rajattu, kertaluonteinen ja aikataulutettu tehtäväkokonaisuus, joka pyrkii 
projektille asetettujen tavoitteiden kautta kestäviin tuloksiin.

Projektitoiminta on tarvelähtöistä (perustuu todellisiin kehitystarpeisiin), ta-
voitteellista (perustuu realistisiin tavoitteisiin ja tuloksellisuuden mittareihin) ja 
osallistuvaa (sidosryhmät mukaan jo suunnitteluvaiheessa).

Projekti on tiettyyn kehittämistarpeeseen syntynyt ajallisesti ja muilta 
resursseiltaan rajattu, kertaluonteinen, aikataulutettu tehtäväkokonai-
suus, joka pyrkii projektille asetettujen tavoitteiden kautta kestäviin 
tuloksiin.

Projektitoiminta on tarvelähtöistä (perustuu todellisiin kehitystarpei-
siin), tavoitteellista (perustuu realistisiin tavoitteisiin ja tuloksellisuu-
den mittareihin) ja osallistuvaa (sidosryhmät mukaan jo suunnittelu-
vaiheessa).



5Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

1.1  strateGIset lähtökohdat 

Tutkimus- ja kehitystoiminta käynnistyi Turun AMK:ssa vuonna 2000. Tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on toinen ammattikorkeakoulun la-
kisääteinen perustehtävä ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti projektimuotoisena. 
Ammattikorkeakoululain (2003) mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on 
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehi-
tystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. 

Turun AMK:n strategiaan sisältyy TKI-toimintaa koskevia linjauksia. Strategian  
mukaan TKI-toiminta kytketään opetukseen; tätä integraatiota kuvataan inno-
vaatiopedagogiikan käsitteellä. Sen kulmakivet ovat monialaisuus, tutkimus- ja 
kehitystoiminta, opetussuunnitelmat, yrittäjyys- ja palvelutoiminta sekä kan-
sainvälisyys. Innovaatiopedagoginen toimintatapa tähtää uusiin innovaatioihin 
myös Varsinais-Suomen työpaikoilla soveltamalla edellä lueteltuja keinoja. Kos-
ka ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista 
ja innovaatioita, on T&K-toiminnan sijaan alettu puhua TKI-toiminnasta, jolla 
tarkoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on laajaa ja monipuolista. Sitä to-
teuttavat tulosalueilla toimivat tutkimusryhmät. Niissä työskennellään alueen 
tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi eri näkökulmista käsin. Tutkimusryh-
mät ilmentävät ammattikorkeakoulun neljän tulosalueen ts. osaamisalan (Liike-
talous, ICT ja Bioalat, Taideakatemia, Tekniikka, ympäristö ja talous, Terveys- ja 
hyvinvointi sekä Kehittämis- ja innovaatiopalvelut) mukaisia kehittämiskoko-
naisuuksia. Tutkimusryhmät ovat ketteriä asiantuntijoista koostuvia yksiköitä, 
jotka pystyvät vastaamaan erilaisiin yritysten- ja organisaatioiden esittämiin ke-
hittämistarpeisiin. Ne nivoutuvat alueen osaamis- ja innovaatiojärjestelmään ja 
toteuttavat mm. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen maakunnan strategioita. 
Tutkimusryhmien tavoitteena on rohkaista yhteydenottoihin, lisätä kansainvä-
listä yhteistyötä ja toimia kansallisissa ja kansainvälisissä TKI-verkostoissa. 

TKI-toiminta on viime vuosina kehittynyt ja kasvanut Turun AMK:ssa voimak-
kaasti. Projektitoiminnan kautta AMK hankkii huomattavan määrän ulkoista 
rahoitusta, osallistuu toiminta-alueensa kehittämiseen, tarjoaa opiskelijoille työ-
elämävalmiuksia lisääviä kokemuksia, parantaa henkilökunnan osaamista sekä 
vahvistaa yhteyksiä työelämään. Organisaatiomme on siis avoin systeemi, joka 
on tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Entistä useammin tämä 
vuorovaikutus toteutuu projektin välityksellä.

Projektin suunnitteluvaiheessa on hyvä tutustua tämän oppaan lisäksi Turun 
AMK:n strategiaan sekä alueellisiin kehittämisohjelmiin ja strategioihin. Näihin 
lukeutuvat mm. Varsinais-Suomen maakuntastrategia sekä Turun kaupunkiseu-
dun kasvusopimus 2013-2015. 
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1.2  tkI-toIMInta Ja oPetus

Opetus, TKI-toiminta ja työelämäyhteistyö muodostaa ehjän, vuorovaikuttei-
sen kokonaisuuden, joka palvelee sekä opiskelijan oppimista, työelämän kehitty-
mistä että ammattikorkeakoulun toiminnan kehittymistä. Innovaatiotoimintaan 
sekä pedagogiikkaan liittyvän tietämyksen yhdistäminen tarjoaa uuden pohjan 
osaamisperustaisen kilpailukyvyn kehittämiselle korkeakoulun ja työelämän 
muodostamassa yhteistyössä. Innovaatiopedagogiikka yhdistää oppimisen, uu-
den tiedon tuottamisen sekä soveltamisen ja toimii näin siltana TKI-toiminnan 
ja opetuksen välillä. Käytännössä innovaatiopedagogiikka toteutetaan osallista-
malla samanaikaisesti opiskelijoita ja työelämän edustajia ammattikorkeakoulus-
sa toteutettaviin TKI-projekteihin.

Turun AMK Oy:n strategia

Messi: Palvelut ja johtaminen > Strategia

Turun AMK:n TKI-ohjelmat ja tutkimusryhmät

Messi: Tutkimus ja kehitys > TKI-ohjelmat
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2 ProJektIn suunnIttelu

2.1  ProJektIn IdeoIntI 

Hanke perustuu esille nousseeseen kehittämistarpeeseen tai ongelmaan, johon 
haetaan ratkaisua. Sillä on myös vahva liityntä AMK:n toimintatavoitteisiin ja 
strategiaan. Hankeidean jalostuminen projektiksi edellyttää perusteellista suun-
nittelua. Esisuunnitteluvaiheessa voidaan, ja on pääsääntöisesti myös tarpeen, 
tehdä erilaisia taustaselvityksiä, SWOT-analyyseja (vahvuudet-heikkoudet-mah-
dollisuudet-uhat) sekä ongelma- ja sidosryhmäanalyysejä. Erityisen tärkeää on 
sitouttaa eri osapuolet mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tämä koskee 
myös omaa organisaatiota: lähiesimies, koulutusohjelma, TKI-päällikkö, tulos-
alueen johtaja, yhteistyötulosalueet jne.

Laajojen hankkeiden suunnittelu (esim. EU-tutkimuksen puiteohjelmahank-
keet) on useiden kuukausien täyspainoista työskentelyä. Suurempien hankkei-
den valmisteluun on mahdollista saada sisäistä valmistelurahoitusta 100 % kus-
tannuksista. Edellytyksenä on ulkoiselle rahoittajalle jätetty rahoitushakemus 
(ks. 2.4). 

2.2  ProJektIsuunnItelMa

Esisuunnittelun jälkeen laaditaan projektisuunnitelma, joka on projektin rahoit-
tamisen, toteuttamisen ja johtamisen keskeisin työkalu. Siinä määritellään pro-
jektin tausta ja tarve, tarpeesta johdetut pidemmän ajan kehitystavoitteet ja vä-
littömät tulostavoitteet, kohderyhmät, toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset, tu-
losmittarit, projektiorganisaatio sekä tarvittavat resurssit (talousarvio). Korkeata-
soinen projektisuunnitelma varsinaisen hakemuskaavakkeen lisäksi on edellytys 
myös AMK:n sisäisissä rahoitushauissa. 

Projektisuunnitelma on kaiken aikaa elävä dokumentti, jota voi ja pitääkin tar-
kistaa ja täsmentää olosuhteiden muuttuessa ja tavoitteenasettelun tarkentuessa. 
Laajemmista muutoksista pitää sopia ohjausryhmässä ja rahoittajan kanssa.
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Kuva 1. Projektin päävaiheet.

2.3  ProJektIn PerustaMInen 

Kehittämistarpeisiin ja -tavoitteisiin pohjautuvan projekti-idean jalostuttua  pro-
jektisuunnitelmaksi, perustetaan projekti AMK:n Projektori-projektitietokantaan 
(http://projektori.turkuamk.fi -> kirjaudu -> valitse ”uusi projekti”). Projektit 
näkyvät myös 4T-projektisalkussa, jossa TKI-päällikkö arvioi ja resursoi niitä. 

Koulutusjohtajat tai toimintojen päälliköt tekevät päätökset SAP-tilausnumeroi-
den avaamisesta. Tilauksen perustamislomake lähetetään sähköpostilla AMK:n 
taloushallintoon (kirsi.rantanen@turkuamk.fi). Talouspalvelukeskus avaa tila-
usnumeron SAP:iin ja AMK:n taloushallinto avaa tilauksen Tilipussiin (henki-
löstöhallinnon opetushenkilöstön työajansuunnittelujärjestelmä) ja lisää tiedon 
Projektoriin (AMK:n projektitietokanta). Huomio, että AMK:n taloushallinto 
avaa tilausnumeron vasta sen jälkeen, kun projekti on kuvattu Projektorissa.  

Tilauksen perustamislomake löytyy Messistä: Palvelut ja johtaminen > Talous-
palvelut (henkilöstö) > Tilauksen perustamislomake Oy.

Projektoriin tallennettavat projektitiedot

Projektisuunnitelmapohja

http://projektori.turkuamk.fi/info/lomakkeet

Perustiedot

• projektin nimi, toteutusaika, vastuuyksikkö, kehitysohjelma, julki-
suus, vaativuusluokitus. 

Luokitus

• projektiin liittyvät luokitustekijät, jotka mahdollistavat monipuolisen 
hakutoiminnon.
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Kuvaus

• lyhyt, selkeä kuvausteksti, mistä on kysymys ja mitkä ovat projektin ta-
voitteet sekä arvioitu opintopisteiden määrä ja tulevat julkaisut, jotka 
ovat tärkeitä arviointikriteerejä.

Henkilöt

• projektiin liittyvät henkilöresurssit ja yhteistyökumppanit.

Talous

• projektin budjetti (tulo- ja menoarvio).

Dokumentit

• projektisuunnitelma, viestintäsuunnitelma, TKI-rahoitushakemus, 
saate ulkoiseen rahoitushakuun, ulkoinen rahoitushakemus ja -päätös, 
maksatushakemukset ja -päätökset, kokousmuistiot, sopimukset yms.

Vaiheet

• Projektin eteneminen edellyttää vaihetiedon päivittämistä.

2.4  rahoItuksen hakeMInen

Projektin rahoitus koostuu pääsääntöisesti ulkoisesta rahoituksesta (URAH) ja 
AMK:n omarahoituksesta (ORAH). Vastuu omarahoituksesta jaetaan pääsään-
töisesti AMK:n TKI-keskuksen ja tulosalueen kesken. Tällä menettelyllä varmis-
tetaan, että hankkeet vastaavat strategisia tavoitteita ja eri osapuolet ovat sitoutu-
neet niiden toteuttamiseen pitkäjänteisesti. Omarahoituksesta ja sen jakamisesta 
AMK:n ja tulosalueen välillä ohjeistetaan yksityiskohtaisesti aina rahoitushaun 
yhteydessä. Laajempien hankkeiden valmistelutyötä voidaan rahoittaa myös il-
man ulkoista rahoitusta TKI-keskuksen ja tulosalueen myöntämällä valmistelu-
rahoituksella.

TKI-projektin ennakkoarviontikriteerit

http://projektori.turkuamk.fi/info/projektiohjeistus/projektityokalut/
ennakkoarviointikriteerit.pdf
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Sisäisesti rahoitettavia TKI-hankkeita arvioidaan AMK:n strategiasta johdetuilla 
arviointikriteereillä, joita ovat mm. yhteistyökumppanit, opiskelijoiden osallis-
tuminen, julkaisut, ulkoinen rahoitus ja projektisuunnitelman laatu.

2.4.1  aMk:n sisäinen projektirahoitus

TKI-projektit

TKI-toiminnan sisäistä rahoitusta voidaan hakea projekteille, jotka täyttävät 
TKI-toiminnan kriteerit (ks. projektin arviointikriteerit). AMK:n strategian 
mukaisille projekteille myönnetään TKI-keskuksesta ja tulosalueelta erilaista eh-
dollista tukirahoitusta.

Esiselvitysrahoitus

• myöntää tulosalue 
• ehto: esiselvitystyön raportointi tai projektisuunnitelma

Esiselvitysrahoitus on tarkoitettu lupaavan projekti-idean kehittelyyn ja doku-
mentointiin, esimerkiksi sidosryhmäesittelyä tai kumppanihakua varten. Esi-
selvitysrahoituksen myöntää tulosalueen TKI-päällikkö ja sen suuruus vaihtelee 
400–4000 euroa. 

Valmistelurahoitus

• myöntää TKI-keskus (50 %) ja tulosalue (50 %) yhdessä
• ehto: jätetty ulkoinen rahoitushakemus

Valmistelurahoitusta voi hakea projektille ulkoisen rahoitushakemuksen laati-
mista ja jättämistä varten, esimerkiksi kansallisille tai EU-viranomaisille. TKI-
keskuksen ja tulosalueen myöntämän valmistelurahoituksen suuruus vaihtelee 
välillä 4 000–30 000 euroa, ja sen toteutuminen edellyttää ulkoisen rahoitusha-
kemuksen jättämistä. Myönnetty valmistelurahoitus maksetaan projektille ul-
koisen rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen. Rahoitushakemuksen jättöpäi-
vämäärä on ilmoitettava valmistelurahoitusta haettaessa. Rahoitus pidetään va-
rattuna projektille tähän päivämäärään saakka.  

Omarahoitusosuus

• myöntää TKI-keskus ja tulosalue yhdessä
• ehto: myönteinen ulkoinen rahoituspäätös

Yleensä ulkoiset rahoituslähteet edellyttävät toteuttajatahon omaa rahoitusta, 
jonka suuruus vaihtelee rahoituslähteittäin. AMK:n omarahoituksen ehtona on 
pääsääntöisesti, että ulkoisen rahoituksen osuus hankkeen kokonaiskustannuk-
sista on vähintään 70 %. Omarahoitusosuus koostuu tulosalueen (10 %) ja TKI-
keskuksen (20 %) rahoituksesta ulkoisen rahoitusprosentin mukaisesti. Projek-
tin laskennallisia kustannuksia (esim. Tekesin yleiskustannusprosentti) ei oteta 
huomioon laskettaessa TKI-keskuksen rahoitusosuutta.
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Immateriaalioikeuksien suojaamisrahoitus

• myöntää TKI-keskus

Mikäli ammattikorkeakoulussa syntyy työsuhdekeksintölain tarkoittama kek-
sintö ja siitä on tehty asianmukainen keksintöilmoitus TKI-keskukseen, niin 
TKI-rahoitusta on mahdollista käyttää kyseisen keksinnön suojaamiseen.

Tuoteväylä

Tuoteväylä on Keksintösäätiön valtakunnallinen ja maksuton asiantuntijapalvelu 
yksityishenkilöille ja alkaville yrittäjille. Palveluun etsitään keksintöjä ja innova-
tiivisia ideoita. Tavoitteena on löytää lupaavat, kansainvälistä kasvupotentiaalia 
omaavat ideat ja keksinnöt ja auttaa kehittämään niistä liiketoimintaa. Tavoit-
teena tuottava liiketoiminta esim. AMK:n ostopalvelutoiminnan kehittämiseksi. 

Sisäisen TKI-rahoituksen hakeminen 

Kalenterivuodeksi kerrallaan myönnettävän sisäisen TKI-rahoituksen haku 
käynnistyy syksyisin. Hakuajoista ilmoitetaan aina erikseen. Haku on jatkuvaa 
omalla tulosalueella. Ota yhteyttä tulosalueesi TKI-päällikköön.

Projektipäällikkö tallentaa rahoitushakemuksen Projektori-ohjelmaan ja ilmoit-
taa rahoitushausta tulosalueen TKI-päällikölle, joka esittelee tulosalueensa pro-
jektirahoitustarpeen TKI-ohjausryhmässä neljä tai viisi kertaa vuodessa. Tämän 
jälkeen TKI-johtaja esittelee rahoitustarpeen AMK:n johtoryhmässä ja vie rahoi-
tusesityksen rehtorin päätettäväksi. Rehtorin päätöksen mukaisesti tukirahoitus 
siirretään projektin kustannuspaikalle sen jälkeen, kun rahoitusehto on täytty-
nyt. Myönnetty rahoitus on käytettävissä kalenterivuoden loppuun.

HUOM! Rahoitusehdon täyttymisestä (rahoitushakemuksen jättämisestä 
tai ulkoisen rahoituksen varmistumisesta) tulee heti ilmoittaa tulosalueen 
TKI-päällikölle ja TKI-keskukseen.

Sisäisen rahoituksen hakeminen

Messi: Tutkimus ja kehitys > projektipalvelut > projektin suunnittelu ja 
rahoitus > sisäinen rahoitus
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Rahoitushaku Projektoriin

Tallenna seuraavat tiedot: projektin perustiedot, kuvaus, tavoitteet, henkilöt, 
budjetti (ks. 2.3)

• vaaditut liitteet: projektisuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä rahoi-
tushakulomake, mikä sisältää seuraavat tiedot:
- TKI-rahoitusmuoto 
- haettavan TKI-rahoituksen määrä (euroa)
- tulosalueen sitova rahoituspäätös ja -määrä
 > Huom: tulosalueiden yhteistyöprojektissa eritellään kunkin tulos-

alueen rahoitusosuudet
 > hakemuksen täyttää projektin vastuullisen tulosalueen projekti-

päällikkö
- ulkoinen rahoittajataho, ulkoisen rahoituksen määrä yhteensä ja eri-

teltynä kuluvalle vuodelle kohdistuva rahoitusosuus.
 > URAH-tietona ilmoitetaan aina AMK:n käytettävissä oleva rahoi-

tusosuus
 > valitse Projektorissa ’TKI-rahoitushakemus 2014’ -luokitus

Yhteystietoja

TKI-keskus 

vs. TKI-johtaja Ursula Hyrkkänen, 050 5985 467
tutkimusassistentti Sirpa Nypelö, (02) 2633 5824 / 044 9072 051

TKI-päälliköt

Liiketalous, ICT ja bioalat: Aulikki Holma 050 5985 565
Liiketalous, ICT ja bioalat: Tony Wahlroos, 050 5985 191
Taideakatemia: Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, 040 3550 291
Terveys ja hyvinvointi: Esko Ovaska, 050 5985 114
Terveys ja hyvinvointi: Marjale von Schantz, 044 9075 460
Tekniikka, ympäristö ja talous: Juha Kääriä, 050 5985 776

HUOM! Ilmoita rahoitushakemuksesta sähköpostitse TKI-keskukseen ja 
TKI-päällikölle.
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2.4.2  Projektien ulkoiset rahoitushakemukset

Pääsääntöisesti hankkeiden toteuttaminen edellyttää ulkoista rahoitusta. Ulkoi-
sen rahoituksen osuudella pyritään kattamaan vähintään 70 % projektin koko-
naiskuluista. Ulkoisen rahoituksen enimmäisosuudet vaihtelevat eri rahoitusläh-
teiden välillä. 

Myönteisen ulkoisen rahoituspäätöksen jälkeen projektipäällikkö ilmoittaa ta-
loushallintoon, mikäli rahoittaja hyväksyy alv:t haettavaksi projektista. Jo rahoi-
tushakemuksessa täytyy ottaa kantaa, sisältyykö haettaviin kustannuksiin alv. 
Projektikohtaisen alv-todistuksen saa taloushallinnosta Taina Haavistolta. Todis-
tuksen allekirjoittaa AMK:n talousjohtaja. Alv-todistusta varten on taloushallin-
toon toimitettava projektin budjetti, hakemus yms. tarpeelliset tiedot. 

Mikäli projektin nimeä on muutettava ulkoisen rahoittajan toimesta, tulee siitä 
ilmoittaa TKI-keskukseen, taloushallintoon ja kirjaamoon. 

Ulkoiset rahoitushakemukset hyväksyy allekirjoituksellaan aina AMK:n nimen-
kirjoitusoikeuden omaava henkilö eli rehtori tai rehtorin poissaollessa vararehto-
ri. Ennen rehtorin allekirjoitusta hakemukset toimitetaan TKI-päällikön ja tu-
losalueen johtajan tarkastettavaksi.

Ennen ulkoisen rahoitushakemuksen esittämistä rehtorin allekirjoitettavaksi 
huomioi seuraavat seikat: 

• Päivitä projektitiedot Projektoriin.

• Varmista, että vaaditut dokumentit löytyvät Projektorista.

• Varmista, että projektille on varattu sekä tulosalueen että   
TKI-keskuksen rahoitusosuus (ks. 2.4.1).

• Täytä ulkoinen rahoitushakemus.

• Täytä saatelomake, jolla osoitetaan tulosalueen puolto sekä varatut ra-
hoitusosuudet (lomake löytyy Projektorin infotaululta).

• Tulosta täytetty saatelomake sekä tallenna URAH-hakemuksen kopio 
(pdf) Projektoriin tai ota tulostettu hakemuskopio mukaan.

• Varaa aika rehtorin toimistosta (puh. (02) 2633 5613 tai (02) 2633 
5609) hakemuksen esittelemiseksi ja allekirjoittamiseksi.
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Ulkoisen rahoitushakemuksen hyväksyminen:

• rehtori allekirjoittaa tai hyväksyy sähköisesti nimenkirjoitusoikeuksin 
URAH-hakemuksen

• URAH-saatelomake jätetään aina rehtorin toimistoon ja tallennetaan 
Projektoriin

• projektipäällikkö tallentaa kopion sähköisestä URAH-hakemuksesta 
(pdf ) Projektoriin ja ilmoittaa asiasta Heidi Laineelle

• hakemuksen kopio diaroidaan ja tallennetaan myös Ankkuriin.

Projektorin infotaululta löytyy rahoitushaussa tarvittavien AMK:n lomakkeiden 
(projektisuunnitelma, viestintäsuunnitelma & saatelomake) lisäksi muun muas-
sa ALV-ohjeistusta sekä linkkejä erilaisiin todistuksiin (esim. verovelkatodistus 
& rekisteröintitodistus).

EU-rahoituskanavia ja hakukuulutuksia kannattaa seurata Eura-rahoitustieto-
kannasta, joka on käytettävissä AMK:n verkossa ja VPN-yhteyksillä.

EuraGroup

http://www.euragroup.fi

Projektorin Infotaulu

http://projektori.turkuamk.fi/info

HUOM! Rahoitushakemukseen on aina merkittävä päätöksen   
palautusosoitteeksi AMK:n kirjaamon osoite:

Turun ammattikorkeakoulu / kirjaamo   
Joukahaisenkatu 3 A   
20520 Turku



15Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

2.5  ProJektIn asettaMInen

AMK:n projektin asettamispäätöksellä projekti siirtyy suunnitteluvaiheesta to-
teutusvaiheeseen. Projektin asettamisen yhteydessä määritellään projektin ta-
voitteet ja annetaan niiden saavuttamiseen tarvittavat resurssit. Asettamispäätös 
on siis sitoutumista määriteltyihin resursseihin ja siten projektin toteuttamisen 
edellytys.

Kun projekti on saanut myönteisen sisäisen ja ulkoisen rahoituspäätöksen, pro-
jektipäällikkö päivittää vaihetiedot Projektoriin. Ohjelma ilmoittaa automaatti-
sesti päivityksestä tulosalueen TKI-päällikölle. TKI-päällikkö tarkastaa projek-
tin resurssit ja ilmoittaa projektin asettamisesta TKI-keskukseen, missä projektin 
vaihetieto hyväksytään.
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3 ProJektIn toteutus

3.1  ProJektIhenkIlöstö

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö kantaa kokonaisvastuun projektin toteuttamisesta, taloudesta ja 
yhteydenpidosta sidosryhmiin päin. Projektipäällikön tehtäviin kuuluvat mm. 
projekti- ja työsuunnitelmien päivittäminen, resurssien valvonta, kokouksien 
järjestäminen, tulosseuranta, viestintä ja projektin edistymisen raportointi sekä 
Projektori-tietojen ylläpito. Projektipäällikön ja muun TKI-projektihenkilöstön 
esimiehenä projektityön osalta toimii aina tulosalueen TKI-päällikkö.

Tulosalueiden välisen yhteistyöprojektin kokonaisvastuu määritellään nimetyn 
vastuullisen tulosalueen projektipäällikölle.

Ohjausryhmä 

Etenkin laajemmissa hankkeissa ja ulkoisen rahoittajan niin edellyttäessä projek-
tille asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä valvoo hankkeen edistymistä ja arvioi 
saavutettuja tuloksia. Ohjausryhmällä ei kuitenkaan ole varsinaista taloudellista 
tai toteutukseen liittyvää vastuuta, joka on hankkeen toteuttajataholla. 

3.2  ProJektIn talous

3.2.1  aMk:n yleiskustannukset

Yleiskustannukset ovat ammattikorkeakoulussa syntyviä todellisia kuluja (sähkö, 
vesi, vuokrat, puhelinkulut jne.), joita ei kohdisteta suoraan projektin kustannus-
paikalle, vaan tulosalueelle laskennallisen prosentin avulla. Yleiskustannusprosent-
ti tarkistetaan vuosittain.

Yleiskustannukset tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä sisällyttämään ulkoiseen 
rahoitushakemukseen. Tosin rahoittajat hyväksyvät niitä rahoitettavaksi vaihtele-
vasti, ja sen vuoksi on ennalta tarkastettava, mitä yleiskuluja rahoittaja hyväksyy.

Lisää yleiskustannuksista

Messi: Palvelut ja johtaminen > Talouspalvelut (henkilöstö) >   
Muut taloushallinnon ohjeet 
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3.2.2  Palkat

Päätoimiset opettajat merkitsevät TKI-työtunnit ja aikajakson työaikasuunnitel-
maan Tilipussissa. TKI-päällikkö merkitsee kustannuspaikan ja tilausnumeron, 
johon palkkakulut kohdistetaan. 

Muu projektihenkilökunta ilmoittaa työajankohdistukset työajankohdennuslo-
makkeella, jossa on erillinen ohjeistus prosessin kulusta. Käytössä on perinteisen 
työajankohdennuslomakkeen lisäksi toinenkin versio, jolla pystytään kohdista-
maan loma-ajan tunnit oikeassa suhteessa projekteille. 

Myös heinäkuussa maksettavat lomarahat tulee kohdistaa oikeassa suhtees-
sa projekteille. Projektihenkilöstön tulisi ylläpitää lomalaskelmapohjaa ajalla 
1.4.20XX-31.3.20XX tehdyistä työtunneista. Lomalaskelmalla olevat tiedot siir-
retään maaliskuun jälkeen perinteiselle työajankohdennuslomakkeelle. Lomara-
hakohdistukset olisi hyvä olla hyväksyttyinä ja valmiina Tapakeen lähetettäväksi 
viimeistään heinäkuun viimeiseen maksupäivään mennessä. 

Yhteyshenkilöt:

Heidi Laine, heidi.laine@turkuamk.fi, 040 355 0807 (palkkaselvityslomakkeet, 
palkkaraportit)
Krista Olkkonen, krista.olkkonen@turkuamk.fi, 040 355 0300 (työajankohdis-
tukset (AVAINTA-työehtosopimus), palkkaraportit)

Projektipäällikkö tarkastaa palkkakulujen oikeellisuuden ja kohdentamisen sekä 
lähettää tiedot TKI-päällikölle. Tulosalueen koulutusjohtaja hyväksyy palkkaku-
lut ja palkankohdistukset (OVTES/AVAINTA) sekä lähettää henkilöstöhallin-
toon. Ylityötunneista on aina sovittava erikseen TKI-päällikön kanssa ja tehtävä 
ylityömääräys etukäteen. Talouspalvelukeskus tallentaa palkkatiedot palkkajär-
jestelmään. 

HUOM! Opiskelija-assistenttien työsopimukset tehdään ESS-järjestel-
mään, jossa sen tarkastaa TKI-päällikkö ja hyväksyy koulutusjohtaja. Työ-
sopimuksen allekirjoittavat työntekijä ja koulutusjohtaja. Työsopimus on 
aina allekirjoitettava ja se toimitetaan AMK:n henkilöstöhallintoon.

Työajankohdennuslomake sekä lomake loma-ajan tuntien 
merkitsemiseen löytyvät Projektorista:

http://projektori.turkuamk.fi/info/lomakkeet
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Ulkoisen rahoituksen palkkaselvityslomakkeet toimitetaan henkilöstöhallintoon. 

Yhteyshenkilöt: 

Nina Ekman, (02) 263035816
Mari Kiviniemi, (02) 263035607
Heidi Laine, 040 3550 807 (palkkaraportit ja palkkaselvityslomakkeet)

Projektityöskentelyssä tulee pitää kirjaa tehdyistä tunneista projekteittain. Usein 
rahoittaja edellyttää, että maksatushakemukseen liitetään allekirjoitettu työajan-
seurantalomake, jossa on eritelty projektille tehdyt tunnit päiväkohtaisesti. 

Opiskelija-assistenttien tuntilaskut käsitellään sähköisesti. Assistentti täyttää tun-
nit lisä- ja ylityömääräysilmoituslomakkeelle, joka löytyy Messistä ja lähettää sen 
sähköpostilla kyseisen projektin päällikölle. Projektipäällikö tarkastaa laskun sisäl-
lön ja lähettää sen eteenpäin TKI-päällikölle. Koulutusjohtaja hyväksyy laskun. 
Tuntilaskussa ei ole erillistä kohtaa projektipäällikön ja TKI-päällikön tarkastuksen 
kirjaamiseksi, joten merkinnät voi lisätä kohtaan ”suoritettava työ” esim. ”lasku 
tarkastettu + projektipäällikön nimi”.

Muita sähköisesti käsiteltäviä lomakkeita ovat vuosiloma-anomukset ja virkava-
pausanomukset (ESS-järjestelmä), muun kuin opetushenkilökunnan lisä- ja yli-
työlaskut sekä työajanseurannan korjauslomake.

ESS – henkilöstön asiointijärjestelmä

Messi: Pikalinkit

Tilipussi

Messi: Pikalinkit 

Palkkaus

Messi: Etusivu > Palvelut ja johtaminen > Henkilöstöpalvelut (henkilöstö) 
> Palkkaus ja palkitseminen

Työajan suunnittelu ja seuranta

Messi: Etusivu > Palvelut ja johtaminen > Henkilöstöpalvelut (henkilöstö) 
> Työajan suunnittelu ja seuranta

Työaikasuunnitelma (mallitaulukko)

http://projektori.turkuamk.fi/info/projektiohjeistus/projektityokalut

Tuntilaskulomakkeet

Messi: Etusivu > Palvelut ja johtaminen > Henkilöstöpalvelut (henkilöstö) 
> Palkkaus ja palkitseminen > Laskutukseen perustuva palkanmaksu
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3.2.3  Matkat

Kotimaan ja ulkomaan virkamatka-anomukset, matkalaskut, ajopäiväkirjat sekä 
käteisostojen laskut tehdään Populus-matkanhallintajärjestelmään. Käyttäjätun-
nus on sama kuin ESS-tunnus. Salasana on ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
oman henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä. Jos et pääse kirjautumaan jär-
jestelmään, ota yhteyttä tulosalueesi Populus-tukihenkilöihin. Tukihenkilöt ja 
muuta tietoa Populuksesta löydät Messistä. 

Matkustustapa on yleisesti halvimman kulkuneuvon mukaan, mutta mikäli haet 
korvauksia oman auton käytöstä, kirjoita kohde/reitti tarkasti ja selvitys oman 
auton käytöstä matkustustapa kohtaan. 

Tehdessäsi matkan omalla autolla Helsinkiin ja kulut on sovittu korvattavak-
si halvimman kulkuneuvon mukaan, sovelletaan korvaukseen VR:n sarjalippuja. 
Tällöin matkasta korvataan sarjalipun hinta (lokakuussa 2012 on 22,70 €/suun-
ta). Muihin kaupunkeihin matkustettaessa summa katsotaan VR:n www-sivuilta 
http://www.vr.fi.

Lisäksi korvataan paikallisliikennematkat.

Yhteyshenkilöt:

Populus: Taina Haavisto, (02) 2633 5817
ESS: Mari Kiviniemi, (02) 2633 5607 

3.2.4. hankinnat ja kilpailutus 

Projektin tukikelpoisten tavara- ja palveluhankintojen on oltava hyväksytyn pro-
jektisuunnitelman mukaisia. Hankinnat on toteutettava hankintalain, Turun 
kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun hankintaohjeiden sekä hankkeen ra-
hoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Kaikissa hankinnoissa tulee hankinnan ar-
vosta riippumatta noudattaa syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, avoimuu-
den ja suhteellisuuden periaatteita.

Projektien tavara- ja palveluhankinnat on pääsääntöisesti aina kilpailutettava. 
Kilpailuttamisella varmistetaan kustannusten kohtuullisuus. Tavoitteena on teh-
dä hankinnat mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mah-

Populus-matkanhallintajärjestelmä

Messi: Pikalinkit

Lisätietoa Populuksesta

Messi: Palvelut ja johtaminen > Henkilöstöpalvelut (henkilöstö) >   
Matkat ja matkustaminen
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dollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat 
huomioon ottaen. Tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edulli-
sin tai hinnaltaan halvin. Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaista-
loudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon ennalta ilmoi-
tetut valintaperusteet. Suorahankinta on aina poikkeus ja sen käytölle on oltava 
perustelut. 

Hankintavaltuudet

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on päättänyt hankintavaltuuksista 
18.12.2013. 

Hankintarajat AMK:n sisäisissä hallintoasioissa, joita yhtiö ei ole määritellyt joh-
tosäännön 9 § mukaisiksi strategisen kehittämisen asioiksi ovat

• Ammattikorkeakoulun hallitus: enintään 200.000 € hankinnat ja ta-
loudelliset sitoumukset  

• Rehtori: enintään 100.000 €  hankinnat ja taloudelliset sitoumukset 
sekä tarvittavat operatiivisten ulkoista rahoitusta tuottavien hankkei-
den omarahoituksen sitoumukset enintään 500.000 € 

• Vararehtori, talousjohtaja ja koulutusjohtajat: enintään 30.000 € han-
kinnat ja taloudelliset sitoumukset.  

• Kehitysjohtaja ja TKI-johtaja: enintään 10.000 € hankinnat ja talou-
delliset sitoumukset 

Muun henkilökunnan hankintavaltuudet 1.3.2014 lukien (Rehtori/sarja 10, 
28.2.2014, 18 §)

• Koulutuspäälliköt, TKI-päälliköt, täydennyskoulutuspäälliköt ja ke-
hittämisen tulosalueen päälliköt: enintään 5.000 € 

• IT-toiminnan ryhmänvetäjät: alle 3.000 € 

• Kirjaston informaatikot: alle 1.500 € 

Kaikki edellä mainitut euromäärät ovat arvonlisäverottomia.

Hankintalain piiriin kuuluvat hankinnat

Hankintalakia tulee noudattaa kaikissa EU-kynnysarvon ja kansallisen kyn-
nysarvon ylittävissä hankinnoissa. Näistä hankinnoista on ilmoitettava valta-
kunnallisella julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA), www.han-
kintailmoitukset.fi. EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan lisäksi 
EU-laajuisesti.
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Kansalliset kynnysarvot 
1.6.2010 alkaen
(alv. 0%)

EU-kynnysarvot 
1.1.2014 alkaen 
(alv. 0%)

Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 € 207 000 €
Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 
ja eräät työvoimahallinnon 
koulutuspalvelut 

100 000 €

Rakennusurakat 150 000 € 5 186 000 €

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ja Turun hankinta- ja logistiikkakeskuksen 
välisen palvelusopimuksen mukaan hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa 
kaikki hankintalain mukaan kilpailutettavat hankinnat. Hankinta- ja logistiik-
kakeskuksen veloitus kilpailutusprosessista on 3.000 €/kilpailutus.

Kilpailutettava hankinta käynnistetään toimittamalla hankinta- ja logistiikka-
keskukseen toimeksiantolomake. Toimeksiantolomakkeessa tai sen liitteessä on 
määriteltävä hankinnan kohde sekä arviointiperusteet mahdollisimman yksise-
litteisesti ja tarkasti. Toimeksiantolomakkeen allekirjoittaa ja diarioi hankinta-
valtuudet omaava viranhaltija. 

Hankinta- ja logistiikkakeskus valmistelee ja julkaisee tarjouspyynnön, tekee 
hankinta-ilmoituksen Hilmaan, vastaanottaa tarjoukset, laatii tarjousten avaus-
pöytäkirjan, tarkistaa toimittajien kelpoisuuden sekä tarjousten tarjouspyynnön 
mukaisuuden, suorittaa tarjousten vertailun ja laatii päätösesityksen ja hankinta-
sopimuksen. Tarjousten laadun arvioinnin suorittaa ammattikorkeakoulu.

Varsinaisen hankintapäätöksen allekirjoittaa, kirjaa ja antaa tiedoksi hankinta-
valtuudet omaava ammattikorkeakoulun viranhaltija. 

Suorahankinta on sallittu vain hankintalaissa tyhjentävästi luetelluin perustein 
(HankintaL 27, 28 ja 67 §) Suorahankinnassa hankintayksikkö tekee hankin-
tapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä tarjoajalta pyydetyn tar-
jouksen tai aikaisemman sopimuksen perusteella. Päätös suorahankinnan käyt-
tämisestä on perusteltava soveltaen hankintalaissa säädettyjä perusteita. EU-
kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista on hankintapäätöksen jälkeen ennen 
hankintasopimuksen tekemistä julkaistava ilmoitus Euroopan unionin virallises-
sa lehdessä.

Puitesopimukset

Projektit voivat hyödyntää Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun 
kilpailuttamia voimassaolevia puitesopimuksia (messi > palvelut ja johtaminen > 
hankinnat > puitesopimuksen mukainen hankinta). Mikäli tavaran tai palvelun 
hankinnasta on tehty puitesopimus, on hankinta tehtävä sopimusehtojen mu-
kaisesti sopimustoimittajalta. 
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Jos hankinnan arvo on yli 5 000 €, on puitesopimuksen mukaisesta hankinnasta 
tehtävä kirjallinen hankintapäätös. Hankintapäätöksessä tai laskukopiossa, ellei 
erillistä kirjallista hankintapäätöstä ole tehty, on mainittava käytetyn puitesopi-
muksen diariointitiedot. 

Pienhankinnat

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelle-
ta hankintalakia. Pääsääntönä on, että pienhankinnoista kilpailutetaan kaikki 
yli 5 000 € hankinnat. Joissakin hankkeissa rahoittaja voi asettaa oman rajansa 
kilpailuttamiselle ja se voi olla alempi kuin 5 000 €. Kilpailuttamisraja on tar-
kistettava hankkeen rahoitusehdoista ja mikäli rajaa ei ole ilmoitettu, täytyy se 
selvittää rahoittajataholta hankkeen alussa. 

Pienhankinnoissa on yleensä perusteltua noudattaa vastaavankaltaisia hankinta-
menettelyjä kuin arvoltaan suuremmissakin hankinnoissa. Pienhankinnoissa on 
kuitenkin mahdollista soveltaa huomattavasti kevyempiä ja joustavampia menet-
telytapoja.

Tarjouspyyntö on laadittava niin, että sillä saadaan keskenään vertailukelpoisia 
tarjouksia. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan mm.

• hankinnan kohteen määrä, laji ja laatu

• tekniset ja toiminnalliset vaatimukset

• palveluhankinnoissa tuotekuvaus

• missä muodossa hinta on ilmoitettava

• tarjousten valintaperuste ja käytettävät vertailuperusteet

• tarjouksen jättöaika ja osoite, johon tarjous toimitetaan.

Tarjouspyynnön laatimisessa voi käyttää lomakepohjaa: tarjouspyyntö kansal-
lisen kynnysarvon alittaville tavara-/palveluhankinnoille. Tarjouspyynnön alle-
kirjoittaa hankintavaltuudet omaava viranhaltija. Tarjouspyynnöt diarioidaan 
ennen julkaisemista ja lähettämistä. Rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntö lä-
hetetään vähintään kolmelle potentiaaliselle tarjoajalle. Avoimessa menettelyssä 
tarjouspyyntö lähetetään hankinta- ja logistiikkakeskukseen, joka julkaisee sen 
turku.fi–sivuilla. Ilmoituksen perusteella kaikilla halukkailla toimijoilla on mah-
dollisuus tehdä tarjous.

Saapuneet tarjoukset avataan tarjousajan loputtua ja avaustilaisuudesta laaditaan 
pöytäkirja. Vain määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset otetaan käsittelyyn. 
Myöhästyneen tarjouksen jättänyt tarjoaja on myös asianosainen ja hänen tulee 
saada hankintapäätös tiedoksi. Hankintapäätökseen tulee kirjata myöhästyneen 
tarjouksen osalta: X Oy:n tarjous saapui xx.xx.2014 klo xx.xx myöhästyneenä, 
eikä sitä otettu käsittelyyn.
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Tarjoukset tarkastetaan ja vertaillaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajan kelpoisuusehtojen tarkastus. Vain kelpoisuusehdot täyttä-
vien tarjoukset pääsevät eteenpäin.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus. Vain tarjous-
pyynnön mukaiset tarjoukset pääsevät vertailuun.

3. Tarjousten vertailu. Vertailu suoritetaan vain tarjouspyynnössä il-
moitetuilla perusteilla.

Hankintapäätöksen tekee hankintavaltuudet omaava viranhaltija. Päätös tulee 
perustella siten, että jokainen tarjoaja tietää, miten heidän tarjoustaan on käsi-
telty ja mihin päätös perustuu. Päätöksessä on oltava maininta siitä, että hankin-
tayksikköä sitova sopimus syntyy vasta erillisellä kirjallisen sopimuksen allekir-
joituksella tai tilauksella.

Päätös annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille. Tiedoksiannon voi antaa sähköises-
ti, jos on pyytänyt tarjouspyynnössä sähköpostiosoitteen hankinnan tiedoksi-
annoille. Päätökseen on aina liitettävä muutoksenhakuohjaus. Kansallisen kyn-
nysarvon alittavien hankintojen muutoksenhaussa on käytössä hankintaoikai-
su. Tilaus/hankintasopimus voidaan kansallisen kynnysarvon alittavissa hankin-
noissa tehdä tiedoksisaantiajan ja valitusajan (14 pv) jälkeen. 

Pienhankinnan suora osto

Suorat ostot muodostavat aina poikkeuksen yleiseen hankintakäytäntöön. Suo-
rassa ostossa AMK suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankinta-
päätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tar-
jouksen perusteella. Suora osto on mahdollista pienhankinnoissa, kun

• hankinta on arvoltaan vähäinen. Vähäisen arvon ylärajaksi on määritel-
ty Turun kaupungin pienhankintaohjeissa 5 000 €. Hankkeen rahoit-
tajan asettama kilpailuttamisraja on tarkistettava rahoituspäätöksestä.

• tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan 
hyödyn

• hankinnalla on hankintayksiköstä johtumaton ennalta arvaamaton kii-
re

• vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä

• lisähankinta (enintään 50 % alkuperäisestä, kansallisen kynnysarvon 
ylittävänä kilpailutetusta hankinnasta)

• teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojelemiseen liittyvis-
tä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan

• muita potentiaalisia toimittajia ei ole tiedossa.
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Mikäli  hankinta ei ole arvoltaan vähäinen (alle 5 000 €), tulee hankinnasta teh-
dä kirjallinen hankintapäätös, jossa suoran oston käytön syy on perusteltava.

Arvoltaan vähäisissä hankinnoissa hinta- ja saatavuustietoja voidaan selvittää 
suullisestikin; saadut tiedot on kuitenkin kirjattava ylös ja dokumentoitava pro-
jektikansioon muistion muodossa. 

Yhteyshenkilöt

Neuvonta ja ohjaus kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: 
Hankinta- ja logistiikkakeskus, hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen:    
040 176 0107, paivi.aaltonen@turku.fi    
hankinta-asiantuntija Mia Granholm: 044 907 5892, mia.granholm@turku.fi

Neuvonta ja ohjaus kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa: 
toimistosihteeri Päivi Saarniniemi: 050 3854 111/(02) 2633 6111,   
paivi.saarniniemi@turkuamk.fi

3.2.5  Projektille tulevat laskut

Hankintaprosessi nopeutuu, kun projektille tulevassa laskussa on oikeat tiedot. Ti-
laukseen kannattaa kirjoittaa: ”edellytämme, että laskussa näkyvät seuraavat tiedot:

• projektin nimi ja kustannuspaikka
• projektipäällikön nimi.”

HUOM! Mikäli halutaan vain suorittaa hintavertailua eri hankintapaik-
kojen välillä, tulee ao. hankintapaikalle osoittaa tietopyyntö tarjouspyyn-
nön sijaan. Tietopyyntöä ei lasketa kilpailuttamiseksi eikä se velvoita var-
sinaiseen hankintaan.

Tarjouspyyntöä ei saa julkaista vain markkinakartoituksen tekemiseksi, 
sillä tarjouspyynnöllä hankintayksikkö sitoutuu hankintaan.

Hankinnat

Messi: Palvelut ja johtaminen > Hankinnat (henkilöstö)

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö: www.hankinnat.fi
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3.2.6  verkkolaskun käyttö ja laskutusosoitteet

Turun kaupunki on ottanut käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
3.1.2011 alkaen. Samalla on päivittynyt myös ostolaskujen kierrätysjärjestel-
mä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön suosituksesta Turun kaupunki on siirtynyt 
vastaanottamaan pääsääntöisesti verkkolaskuja 1.6.2010 alkaen. Turun kau-
pungin tarjouspyynnöissä edellytetään toimittajalta valmiuksia verkkolasku-
tukseen.

Ilmoitat siis tilauksen yhteydessä verkkolaskuosoitteen tavallisen laskutusosoit-
teen sijaan. Laskutusosoitteen korvaa OVT-tunnus, joka on kaikille kaupun-
gin virastoille sama kolmea viimeistä numeroa lukuun ottamatta. AMK:lla on 
käytössä vain yksi laskutusosoite. Ilmoita toimittajalle seuraavat tiedot:

Verkkolaskuosoite

TE003725281603

OVT-tunnus (kaikille AMK:n toimipisteille)

00372528160301104

Operaattorit

Tieto Finland Oy ja Turun Seudun Osuuspankki

Välittäjiemme tunnukset

Tieto Finland Oy 003701011385

Turun Seudun Osuuspankki OKOYFIHH

Laskun viitetietoihin tulee merkitä projektipäällikön nimi, kustannuspaik-
ka ja projektin nimi. Mikäli verkkolaskutus ei ole käytössä, tulee paperiset osto-
laskut lähettää liitteineen osoitteeseen: 

Turun ammattikorkeakoulu Oy 
PL 104 
01050 TURUN LASKUT

Ulkomailta tulevat laskut lähetetään aina postiosoitteeseen! EU:n sisältä tuleviin 
laskuihin on aina pyydettävä laskuttajaa lisäämään VAT-numero: FI25281603.

Lisäohjeita

Messi: Palvelut ja johtaminen > Talouspalvelut (henkilöstö)
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3.2.7  rondo

Rondo on kaupungin sähköinen laskunkäsittelyjärjestelmä. Projektipäällikkö saa 
Rondo-järjestelmän kautta sähköpostiinsa tiedon käsittelyä odottavista laskuista. 

Projektipäällikkö:

• Lisää hankkeen kustannuspaikan, tilausnumeron, pääkirjatilin, toi-
mintoalueen, alv-koodin ja selitteen tiliöintiriville.

• Tarkastaa laskun ja kirjoittaa kommenttikenttään, että lasku on vas-
taanottotarkastettu ja asiatarkastettu. 

• Reitittää laskun TKI-päällikölle, joka reitittää sen edelleen Tuija 
Vanteelle.

Laskun eteneminen Rondossa nopeutuu kun TKI-päällikkö on tietoinen projek-
tiin liittyvästä hankinnasta. Hyväksytyt laskut löytyvät Rondon arkistosta. Ron-
do-linkki tulee sähköpostiin Rondo-ilmoituksen yhteydessä. Huom! Rondo on 
käytettävissä vain AMK:n verkossa.

Yhteyshenkilö: Tuija Vanne, (02) 2633 5633.

3.2.8  laskuttaminen

• Ulkoinen laskutusmääräys tehdään SAP BI:n laskutusmääräystyöka-
lulla. Työkaluun on tunnukset tietyillä henkilöillä eri toimipisteissä. 
Jokaisessa toimipisteessä on vähintään yhdellä henkilöllä oikeus tehdä 
laskuja. Laskujen tekijät löydät Messistä.

• Sisäiset laskut (AMK:n sisäinen) tehdään laskutusmääräyslomakkeella. 
Laskutusmääräykset lähetetään AMK:n taloushallintoon sähköpostilla 
Kirsi Rantaselle. Sisäistä laskutusta voidaan tehdä ainoastaan ulkoista 
rahoitusta saaneissa projekteissa. 

• Periaatteena on, että tehty työ laskutetaan heti työn valmistuttua.

• Lähtökohtana on, että alv (23 %, koodi M1) laskutetaan aina.  
Kaupungin sisäisissä laskuissa alv on 0 %, koodi M0.

• Laskutusmääräyksen tekijällä on vastuu seurata tuloja SAP BI:stä. 

Rondo R8

Messi: Pikalinkit

Ohjeet ja käyttöoikeuksien hakulomakkeet

Messi: Palvelut ja johtaminen > Talouspalvelut > Ostolaskujen käsittely
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3.2.9  tarjouspyyntöihin vastaaminen 

• Tarjouksista (liittyen TKI- ja palvelutoimintaan) on mentävä tieto 
TKI-päällikölle jo valmisteluvaiheessa.

• Projektipäällikkö ei voi allekirjoittaa tarjousta. Alle 5 000 €:n tarjoukset 
allekirjoittaa TKI-päällikkö, 5 000–15 000 € tarjoukset allekirjoittaa tu-
losalueen koulutusjohtaja ja yli 15 000 €:n tarjoukset allekirjoittaa rehtori. 

• Jos tarjous lähtee ilman em. henkilöiden allekirjoitusta, AMK ei voi si-
toutua tarjoukseen ja kyseessä on projektipäällikön henkilökohtaisesti 
tekemä tarjous.

• Tarjouksen tulee aina minimissään sisältää henkilöstökulut (palkat + 
henkilösivukulut) ja yleiskulut. Vuosittain muuttuvat kuluprosentit 
löytyy Messistä: Palvelut ja johtaminen > Talouspalvelut (henkilöstö) > 
Muut taloushallinnon ohjeet.

3.3  ProJektItIetoJen arkIstoIMInen

Rehtorin toimistoon (Heidi Laineelle) sähköisesti toimitetut allekirjoitetut ra-
hoitushakemukset tallennetaan Ankkuriin. 

Ulkoisten rahoittajien rehtorin toimistoon lähettämät rahoituspäätökset ja mak-
satuspäätökset tallennetaan Ankkuriin ja Projektoriin, jonka jälkeen ne lähete-
tään sisäisellä postilla Projektorissa määritellylle hankkeen projektipäällikölle. 

Ulkoisten rahoittajien tulee lähettää rahoitus- ja maksatuspäätökset osoitteeseen:

Turun AMK Oy
Rehtorin toimisto
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

Sisäinen laskutusmääräyslomake ja laskujen tekijät

Messi: Palvelut ja johtaminen > Talouspalvelut > Tulot > Myyntilaskut 
(laskutusmääräykset) 

AMK:n projektien arkistointiohje

Messi: Palvelut ja johtaminen > Päätöksenteko ja asianhallinta >   
Arkistointi 
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3.4  ProJektInhallInnan  työkalut

3.4.1  Projektori –  turun aMk:n projektitietokanta

Projektori on Turun AMK:n projektitietokanta, josta löytyy kaikki Turun AMK:n 
projektit (myös muut kuin TKI-projektit). Projektipäällikkö on vastuussa projekti-
tietojen tallentamisesta ja niiden päivittämisestä. Projektorin avulla ohjataan projek-
tin etenemistä. Projektori toimii myös projektitiedon yhteisenä tallennuspaikkana.

Projektorin Infotaululta löytyy lomakkeita, asiakirjapohjia ja ohjeistusta. Projek-
torin etusivulla on linkitys ajankohtaisiin projektiasioihin ja -tapahtumiin sekä 
omiin projekteihin. 

Projektoria voidaan käyttää myös projektiryhmään kuuluvien sekä sisäisten että 
ulkoisten yhteistyökumppaneiden yhteisenä ”projektityöpöytänä”, jonne voi-
daan tallentaa kaikki projektiin liittyvät tiedot projektihenkilöille jaettavaksi. 

Projektorin käyttö

• Rekisteröidy Projektorin käyttäjäksi lähettämällä sähköpostiosoitteesi 
Projektorin kautta etusivun linkistä ”kirjaudu” ja ”rekisteröidy käyt-
täjäksi”. Tallenna omat tietosi ohjelmaan. Käyttäjätunnukset saat säh-
köpostiisi.

• Omilla käyttäjätunnuksilla kirjaudut sisään ohjelmaan.

• Projektitiedot tallennetaan Projektoriin perustamalla sinne uusi projekti.

• Muiden projektien tietoja voit hakea ja selailla eri luokitusten mukaan. 
Projektori mahdollistaa myös projektitiedon monipuolisen raportoinnin.

• Projektorin käyttöohjeistus löytyy järjestelmän sivuilta kysymysmerk-
kilinkkien takaa.

Projektori-tuki: TKI-keskus, Sirpa Nypelö, (02) 2633 5824 / 044 907 2051.

Projektoriin tallennettavat tiedot

Projektin perustiedot:

• diaarinumeron tallentaa rehtorin toimiston sihteeri. Diaarinumero 
viittaa aikaisemmin JoutseNetiin ja myöhemmin vuoden 2014 alusta 
Ankkuriin tallennettuihin päätöksiin.

• SAP-kustannuspaikan ja tilausnumeron tallentaa taloussihteeri.
• Kehitysohjelma valitaan, mikäli projekti liittyy johonkin ohjelmaan.
• projektin nimi
• toteutusaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärä)
• vastuuyksikkö (tulosalue)
• projektin julkisuus; internet/intranet
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• projektin aktiivisuus (käynnissä)/passiivisuus (päättynyt)
• projektin vaativuusluokitus määritellään.

Luokitustiedot:

• Projektille määritellään mahdollisimman kattavasti eri luokitustieto-
ja. Ohjelman hakutoiminto toimii näiden luokitustietojen mukaisesti.

Projektin kuvaus: 

• Kuvataan projektin sisältö lyhyesti ja selkeästi.
• Kuvataan projektin tavoitteet sekä opintopisteiden ja julkaisujen määrä.
• Kuvataan projektin yhteistyökumppanit.

Henkilöt:

• Projektiorganisaation mukaisesti liitetään henkilötiedot Projektoriin ja 
määritellään luku- tai muokkausoikeudet.

• Ulkoisten yhteistyökumppanien tiedot liitetään Projektoriin, samalla 
heille voidaan antaa luku- tai muokkausoikeudet projektin tietoihin.

• Kumppanuustiedot tallentuvat myös CRM-ohjelmaan.

Talous:

• Projektin taloussuunnitelma (tulot = menot) tallennetaan taloussivulle.
• Talouden toteumaa seurataan kaupungin SAP-talousjärjestelmästä

Vaiheet:

• Projekti etenee ohjatusti vaiheittain. Jokainen vaihe sisältää tehtäviä, joi-
den tila näkyy Projektorissa. Eri tilat vaativat hyväksymistä, mikä oikeut-
taa projektin etenemisen. Vaihetiedon hyväksyy tulosalueen TKI-päällik-
kö.

• Projektin asettaminen hyväksytään TKI-keskuksessa.

Dokumentit:

• Projekti- ja viestintäsuunnitelma, muistiot, hakemukset, päätökset, so-
pimukset yms.

3.4.2  Messin työtila (Microsoft sharepoint)

Projektit voivat hyödyntää Messin työtiloja sisäisessä viestinnässään, suunnit-
telutyössä sekä yhteydenpidossa ulkopuolisten projektikumppaneiden kanssa. 
Työtiloihin voidaan muun muassa tallentaa kaikki projektin kannalta tärkeät 
dokumentit aiheittain asiakirjastoiksi, käydä keskustelua ja ylläpitää kalenteria 

Projektori

http://projektori.turkuamk.fi
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projektin tapahtumista. Huom. vaadittavat projektidokumentit (ks. 2.3) tulee 
tallentaa myös Projektoriin. 

Työtilat voidaan jakaa helposti myös ulkopuolisille käyttäjille ja käyttöliit-
tymän saa myös englanninkielisenä. Lisätietoa ja opastusta Messin työtilan 
projektikäyttöön saa AMK:n Helpdeskistä (helpdesk@turkuamk.fi).

3.4.3 saP

SAP BI -tietovarastosta löytyy talouden seuranta- ja raportointitietoa. Tietova-
rastossa voit tehdä itse raportteja tai käyttää BEX-salkkuun tallennettuja raport-
tipohjia. Raporttipohjiin muutat vain oman projektin tiedot. Kaikki projekti-
kirjanpito tallennetaan SAP-tietohallinnan portaaliin. Projektipäällikkö vastaa 
hankkeensa taloudesta, joten tilinäkymä tulee tarkastaa mieluiten kerran kuu-
kaudessa. AMK:n laskentasihteeri huolehtii siitä, että talon sisäiset rahansiirrot 
näkyvät projektin SAP-tilausnumerolla. 

Jokaisella projektipäälliköllä (tai jossain tapauksessa taloussihteerillä) pitää olla 
oikeudet SAP-portaaliin, jotta hän voi seurata projektin taloutta. Käyttöoikeus-
lomakkeet löytyvät Messistä.

Rahoittajan vaatimat viralliset pääkirjanotteet ja muut raportit tulee pyytää ta-
loushallinnosta. Otteisiin laitetaan ammattikorkeakoulun leimat ja talousjohta-
jan allekirjoitus.

Projektipäällikön vastuulla on, että myönnetyt rahat riittävät. Mikäli rahoitusta 
näyttää jäävän käyttämättä, on asiasta ilmoitettava heti TKI-päällikölle. Vas-
taavasti tulee mahdollisesta lisärahoituksesta keskustella TKI-päällikön kanssa. 
Huom! SAP-portaali on käytettävissä vain AMK:n verkossa.

Yhteyshenkilö: Kirsi Rantanen, (02) 263 35814

3.4.4  Joutsenet 

JoutseNet on kaupungin sisäinen asianhallintajärjestelmä, johon aikaisemmin 
kirjattiin projektien rahoitushakemukset ja -päätökset. Vanhempien projektien 
diaarinumerolla dokumentit löytyvät järjestelmästä.

SAP

Messi: Pikalinkit

Käyttöoikeuksien hakulomakkeet

Messi -> Palvelut ja johtaminen -> talouspalvelut -> 
kirjanpito -> SAP BI tietovarasto
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Vuoden 2014 alusta lähtien on projektiarkistointi tallennettu Ankkuriin, AMK:n 
omaan arkistointiohjelmaan.

3.4.5  ankkuri

Ankkuri  korvaa aiemmin käytössä olleen JoutseNet-asianhallintajärjestelmän 
1.1.2014 alkaen.

Ankkuriin tallennetaan rehtorin toimistoon (Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Tur-
ku) toimitetut URAH-hankkeiden rahoitushakemukset, rahoituspäätökset ja 
maksatuspäätökset. Alkuperäiset versiot rahoitus- ja maksatuspäätöksistä toimi-
tetaan Ankkuriin tallentamisen jälkeen Projektorissa määritellylle hankkeen pro-
jektipäällikölle. 

Projektipäällikkö on vastuussa kaikkien projektiin liittyvien ja arkistointia vaati-
vien alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista. Tarkemmat ohjeet löytyvät arkis-
tonmuodostussuunnitelmasta. 

Ks. 3.3 Projektitietojen arkistoiminen.

Tallennetut dokumentit löytyvät Ankkurista: Messi –> Asianhallinta/Ankkuri 
–> Asiat etusivu –> Diarioidut asiat 

Yhteyshenkilö: Heidi Laine, heidi.laine@turkuamk.fi, 040 3550807

Asianhallinta - Ankkuri

http://messi/asianhallinta/ankkuri

JoutseNet

http://joutsen.turku.fi

HUOM! Sisäiset TKI-rahoituspäätökset kirjataan Ankkuriin, josta ne 
voidaan tulostaa projektimappiin. Tiedot päätöksistä kulkeutuvat asi-
anosaisille sähköpostitse.
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3.4.6  Publikaattori

Ks. tarkemmin luku 4.2. 

Kaikki TKI-työssä valmistuneet julkaisut tallennetaan Publikaattoriin. Osa am-
mattikorkeakoulun julkaisuista on ladattavissa pdf-muodossa julkaisutoiminnan 
verkkopalvelusta Lokista. 

3.4.7  nelli

Turun ammattikorkeakoulun Nelli-portaalin kautta voit hakea kirjallisuutta ja 
käyttää Turun ammattikorkeakoulun kirjaston tarjoamia verkkoaineistoja, ku-
ten sanakirjoja, elektronisia lehtiä ja verkkokirjoja. Osa aineistosta on käytettä-
vissä myös kokotekstiversioina.

Nellissä olevia kirjaston hankkimia e-aineistoja on mahdollista käyttää myös 
AMK:n verkon ulkopuolelta kirjautumalla portaaliin sisään omalla Windows-
verkkotunnuksellasi ja salasanallasi.

3.4.8  refWorks

RefWorks on verkossa toimiva kirjallisuusviitteiden hallintaohjelma, jolla voi 
järjestää ja luoda oman henkilökohtaisen online-viitetietokannan, muotoilla läh-
deluettelon ja tekstin sisäiset viitteet automaattisesti raporttien ja muiden julkai-
sujen tuottamisen yhteydessä sekä siirtää viitetietoja useista sähköisistä viitetie-
tokannoista. 

RefWorks

http://www.refworks.com

Nelliportaali

http://www.nelliportaali.fi

Publikaattori

http://publikaattori.turkuamk.fi

Loki

http://loki.turkuamk.fi
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3.4.9  Ms Project

Microsoftin Project on laajasti käytetty projektinhallintaohjelmisto, joka sisältyy 
myös Office Pro -asennukseen. MS Project on suunniteltu vaativien projektien 
aikataulu- ja resurssihallintaan. Se osaa mm. laskea projektin kriittisen polun ja 
tarkastaa resurssikohtaisen kuormituksen. MS Project -dokumentti on kätevin-
tä jakaa koko projektiryhmälle Projektoriin sijoitettavana liitetiedostona. Ohjel-
miston saa käyttöönsä tulosalueen ATK-yhdyshenkilöltä.

3.5   ProJektIen seuranta Ja raPortoIntI

3.5.1  Maksatushakemukset

Maksatushakemusta varten tarvittavat palkkaraportit (harasap ja palkat mak-
supäivittäin) ja palkkaselvityslomakkeet saa Heidi Laineelta (heidi.laine@tur-
kuamk.fi) tai Krista Olkkoselta (krista.olkkonen@turkuamk.fi).

Maksatushakemus tulee tallentaa projektihenkilöstön toimesta Projektoriin ja 
muihin tarvittaviin järjestelmiin. Rehtorin toimistoon ei tarvitse toimittaa säh-
köistä kopiota maksatushakemuksesta.

Projektihenkilöstön tulee antaa suostumus palkkatietojen luovuttamiselle ra-
hoittajalle ja Turun AMK Oy:n edustajalle, joka hoitaa projektin palkkoihin liit-
tyvän raportoinnin. Jokaisesta projektista tulee täyttää oma suostumuslomake 
(yksi projekti/suostumus). On myös tärkeää määritellä suostumuksen voimassa-
oloaika (esim. 1.1.2014 - hankkeen päättymispäivämäärä). Voimassaoloaikaa ei 
saa jättää tyhjäksi eikä se voi olla toistaiseksi voimassaoleva.

Suostumuslomake löytyy Messin henkilöstö- ja taloushallinnon sivuilta sekä 
Projektorista (Infotaulu > sopimukset).

Suostumus toimitetaan joko skannattuna (heidi.laine@turkuamk.fi) tai sisäisellä 
postilla (Turun AMK, Heidi Laine, ICT-talo, A-siipi, Joukahaisenkatu 3 A) 

3.5.2  Projektin itsearvionti

Projektipäällikkö tallentaa Projektoriin oman projektinsa tietoihin itsearvionnin 
kaksi kertaa vuodessa. Itsearviointi näkyy 4T-portaalin projektisalkussa sekä Pro-
jektorissa projektin ylläpidossa Arviointi-välilehdellä.

Itsearvioinnissa projektipäällikkö arvioi projektia sekä numeerisesti että sanalli-
sesti. Lyhyessä sanallisessa arvioinnissa perustellaan numeerinen arvio sekä tode-
taan projetkin sen hetkinen tilanne. Itsearvioinnin apuna on käyettävisssä TKI-
projektin ennakkoarviontikriteerit.
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3.5.3  loppuraportit

Hankkeilta edellytetään raportointia sekä AMK:n että ulkoisen rahoittajan toi-
mesta. AMK:n sisäinen raportointi toteutetaan Projektorissa projektipäällikön 
itsearviointina sekä TKI-päällikön arviointina. 

3.5.4  tkI-päällikön arviointi

Kaksi kertaa vuodessa tehtävän projektipäällikön itsearvioinnin yhteydessä pro-
jektin vastuutulosalueen TKI-päällikkö arvioi projektin etenemistä ja toteutu-
neita tavoitteita. Tämä arviointi on luettavissa sekä Projektorissa projektin yllä-
pidossa Arviointi-välilehdellä että 4T-portaalin projektisalkussa.

3.5.5  Projektin päättäminen

Projekti päätetään ohjausryhmän päätöskokouksessa. Kokouksessa arvioidaan 
projektin onnistuminen ja siitä laaditaan pöytäkirja, joka tallennetaan Projekto-
riin. Projektin vaihetieto Projektoriin päivitetään tilaan ”Projektin päätöskoko-
us”. Kuukauden päästä vaihetiedon päivityksestä projekti sulkeutuu ja passivoi-
tuu automaattisesti. Myös SAP-numeron lopetusilmoitus on jätettävä (hyväk-
syntä koulutusjohtajalta).

TKI-projektin ennakkoarviointikriteerit

http://projektori.turkuamk.fi/info/projektiohjeistus/projektityokalut/  
ennakkoarviointikriteerit.pdf
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4 ProJektIn tulosten     
 levIttäMInen Ja      
 hyödyntäMInen

4.1  ProJektIvIestIntä

Viestintä on keskeinen osa projektin toteuttamista ja onnistumista. Monesti pro-
jektin ongelmien taustalla on ontuva viestintä mm. sidosryhmiin päin. Viestin-
tätoimilla tiedotetaan projektin tuloksista kohderyhmille, kiinnitetään toteuttajat 
ja sidosryhmät osaksi projektia sekä luodaan julkikuvaa projektista ja AMK:sta.

Projektin sisäinen (koskien toteuttajia, ohjausryhmää ja keskeisiä sidosryhmiä) 
ja ulkoinen (koskien edunsaajia ja laajaa yleisöä) viestintä perustuu viestintä-
suunnitelmaan. Viestintäsuunnitelmassa esitetään viestintätoimenpiteet, niiden 
aikataulu ja vastuutaho. AMK:lla on ohje ja valmis pohja viestintäsuunnitelman 
tekoon (ks. Projektorin infotaulu) ja se liitetään osaksi projektisuunnitelmaa. 
Viestintäsuunnitelma voidaan myös laatia rahoittajan edellyttämällä tavalla ja 
lomakepohjalla. 

Ulkoisen viestinnän kanavia ovat julkaisut, tapahtumat, mediatiedotteet ja -tilai-
suudet. Projektiesitteitä ja muita julkaisuja tuotettaessa tulee huomioida AMK:n 
ja tulosalueen yleisilme ja graafinen ohjeisto. Esitteet tulee hyväksyttää tulosalueen 
viestintävastaavalla. Projektien käytössä ovat myös AMK:n graafisen ilmeen mu-
kaiset Word-mallipohjat. On kuitenkin huomioitava, että rahoittajalla on usein 
myös omat vaatimuksensa julkaisujen ja projektiesitteiden suhteen

Ulkoinen tiedotus ja joukkotiedotusvälineissä esillä olo eivät ole itsetarkoituk-
sia, vaan projekti tulee ulos julkisuuteen vain, kun on jotain uutta tiedotettavaa. 
Pienemmissä asioissa tiedote riittää, mutta parempi medianäkyvyys saavutetaan 
usein järjestämällä tiedotustilaisuus. Näkyvyyttä tapahtumalle tai projektille voi 
saada myös ilman mediatiedotusta (vinkkejä tähän Messin ohjeessa)

Tiedotteiden, ja varsinkin mediakutsujen, kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin 
liikkeellä. AMK:ssa voi samaan aikaan olla menossa useita tapahtumia, joista 
tiedotetaan. Viestintäyksikkö pyrkii kuitenkin siihen, että saman päivän aikana 
medialle ei lähetetä useita tiedotteita tai kutsuja. Näin pyritään saamaan mah-
dollisimman suuri huomioarvo. 
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Tiedotteet ja kutsut tiedotustilaisuuksiin tulee lähettää mielellään kahta viikkoa en-
nen tapahtumaa tulosalueen viestinnän vastuuhenkilölle, joka tarkastettuaan välit-
tää ne edelleen AMK:n viestintäyksikölle.

Ulkoista viestintää (esitteet, tiedotteet, mediatilaisuudet) koskevissa asiois-
sa avustaa tulosalueen viestinnän vastuuhenkilö. Projektien tiedotuksessa tulee 
huomioida myös rahoitusohjelmakohtaiset ohjeet, kuten EU-projektien kohdal-
la vaatimus merkitä näkyviin EU-tunnukset. Näiden logojen käytöstä AMK:n 
logon rinnalla löytyy erillinen ohje Graafisesta käsikirjasta.

Projektin näkyvyyttä eri medioissa voi seurata mediaseurannan avulla. Palvelu 
ostetaan Webnewsmonitorilta (WNM), joka postittaa osumatiedot päivittäin. 
Palvelussa voi tehdä hakuja esim. projektien nimillä. Apua mediaseurantaan saa 
viestinnän vastuuhenkilöiltä. Viestintäyksikkö tekee lisäksi täydentävää seuran-
taa.

Ammattikorkeakoulun nettisivuilla on projekteista ns. projektikortit. Projekti-
korttia kannattaa hyödyntää viestinnässä ja linkittää korttiin myös kuvia, vide-
oita, julkaisuja yms. Nettietusivulla on mahdollista myös nostaa esiin projektin 
tapahtumia ja uutisia. Lisäksi voi kirjoittaa laajempia artikkeleita, jotka voi myös 
linkittää osaksi projektin tietokorttia myöhempää käyttöä varten. Lisätietoja saa 
oman tulosalueen viestintävastaavalta. 
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Projektien viestintäsuunnitelmapohja

http://projektori.turkuamk.fi/info/lomakkeet

AMK:n graafinen ohjeisto

Messi: Palvelut ja johtaminen > Markkinointi > Graafinen käsikirja 

Raporttien mallipohjat

Messi: Tutkimus ja kehitys > Projektipalvelut > Raporttien mallipohjat

Mediatiedotteet ja -kutsut

Messi: Palvelut ja johtaminen > Viestintä >    
Mediatiedotteen ja -kutsun laatiminen

Näkyvyyttä tapahtumalle ilman mediatiedotusta -ohje

Messi Etusivu > Palvelut ja johtaminen > Viestintä > Mediatiedotteen ja 
-kutsun laatiminen > Näkyvyyttä tapahtumalle ilman mediatiedotusta 

Esitepohjia

Messi: Palvelut ja johtaminen > Markkinointi > Graafinen käsikirja >   
Lisätietoa > Esitteet ja esitepohjat

Projektien tietokortit: 

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-palvelut/tutkimus-
kehittaminen-ja-innovaatiot/hae-projekteja/

Webnewsmonitor

https://www.webnewsmonitor.com

Lisätietoja mediaseurannasta

Messi: Palvelut ja johtaminen > Viestintä > Mediaseuranta

Viestintäverkosto ja viestinnän vastuuhenkilöt tulosalueittain

Messi: Palvelut ja johtaminen > Viestintä > Viestintäverkosto 
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4.2  JulkaIsuPalvelut

Erilaisten julkaisujen avulla tehdään projektia ja sen tuloksia tunnetuksi. Kes-
keisiä julkaisukanavia ovat oman alan kotimaiset ja ulkomaiset ammattilehdet 
sekä erilaiset julkaisusarjat. Usein pienillä erikoislehdillä on vähän toimittajare-
sursseja ja ne ottavat mielellään vastaan valmiin artikkelin. Kannattaa kuitenkin 
olla etukäteen yhteydessä lehteen ja tiedustella mahdollisuutta saada artikkeli 
julkaistuksi. Kannattaa myös hyödyntää mahdolliset henkilökohtaiset kontaktit 
lehden tekijöihin. 

Yksi varteenotettava julkaisukanava on Turun ammattikorkeakoulun omat jul-
kaisusarjat. Niissä julkaistaan mm. projektitoiminnassa syntyneitä tutkimuksia 
ja raportteja sekä opinnäytetöitä. Opinnäytteisiin vaaditaan ohjaavan opettajan 
tai muun henkilökunnan jäsenen panos esim. laajennetun johdannon muodos-
sa. Puheenvuoroja-sarjaan voi tarjota myös lyhyitä artikkelinomaisia kokonai-
suuksia. 

Turun AMK:n omiin julkaisuihin voi tutustua julkaisukauppa Lokissa, jonka 
kautta voi myös ladata käyttöönsä elektroniset julkaisut. Valtaosa AMK:n omista 
sarjajulkaisuista on ladattavissa PDF-tiedostoina Lokin kautta. Julkaisusarjojen 
lisäksi AMK:lla on myös muita omia medioita: Aurinkolaiva, Hyve-verkkolehti 
ja Tutka.

Julkaisurekisteri Publikaattorin avulla voi tutustua Turun AMK:n henkilökun-
nan koko julkaisuhistoriaan vuodesta 2002 lähtien. Publikaattoriin tallenne-
taan siis myös muualla kuin AMK:n sarjoissa julkaistut teokset, artikkelit yms. 
Sen avulla kootaan vuosittain tilastotiedot AMK:n henkilökunnan julkaisuista 
OKM-tilastoon. Julkaisujen määrä on yksi ammattikorkeakoulujen tuloksellisuus-
mittareista, ja senkin vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikista julkaisuista lähetetään 
tieto Publikaattoriin.

Mikäli harkitset julkaisemista AMK:n sarjoissa, tulisi oman tulosalueen julkaisu-
vastaavaan olla yhteydessä hyvissä ajoin: jo silloin kun julkaisu on idea-asteella ja 
aikataulukin voi olla vielä epäselvä. Julkaisuvastaavan kautta tieto kulkee julkai-
supalveluihin, jossa alustava julkaisupäätös voidaan tehdä jo ideavaiheessa, mikä 
tarkoittaa, että hankkeelle varataan työ- ja mahdolliset rahalliset resurssit julkai-
supalvelujen talousarviosta. Samalla on hyvä keskustella alustavasti aikataulusta, 
mikäli esim. loppuraportin tulee olla valmis tiettynä ajankohtana.  

Julkaisuprosessi painamisineen on yllättävän pitkä Useimmiten käsikirjoitus käy 
läpi kaksi kommenttikierrosta, toinen tulosalueen julkaisuvastaavalla ja toinen 
julkaisupalveluissa. Ensimmäisessä versiossa kiinnitetään huomiota erityisesti ra-
kenteeseen ja kokonaisuuteen. Tekijä koostaa kommenttien pohjalta korjatun 
version, jonka jälkeen tekstille tehdään vielä kielenhuolto ja materiaali viimeis-
tellään taittoa varten. Julkaisun laajuudesta riippuen taittoon kommenttikier-
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roksineen on varattava ainakin kaksi viikkoa. Valmiin julkaisun painatus kestää 
samaten pari viikkoa. 

Projektin talousarvioon tulee varata resurssit julkaisun tekemiseen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa mm. kirjoittamista ja/tai toimittamista, kielentarkastusta, ulko-
asun suunnittelua ja painokustannuksia. Apua kustannusten arviointiin saa jul-
kaisupalvelujen suunnittelijoilta Usein projekti maksaa omat jakelukappaleensa 
ja julkaisutoiminta myyntikappaleet. On tärkeää huomioida rahoittajan mahdol-
liset vaatimukset julkaisun suhteen (esim. jotkin rahoittajat eivät hyväksy maksul-
lista myyntiä). Kannattaa myös huomioida, että usein julkaisun teko tapahtuu 
projektin loppuvaiheessa, jolloin saattaa tulla ongelmia menojen kirjaamisessa 
projektille, jos laskut esim. kirjapainosta tulevat vasta projektin päätyttyä. 

Julkaisemisesta on kirjoitettu oma oppaansa nimeltään Tekstistä julkaisuksi - Turun 
ammattikorkeakoulun kirjoittajan opas. Oppaaseen kannattaa tutustua jo julkai-
semista suunniteltaessa. Myös käsikirjoituksen muotoiluun, tekijänoikeuksiin 
ja kuvien laatuvaatimuksiin painotöissä kannattaa tutustua etukäteen, näin väl-
tytään monilta ongelmilta tai lisätyöltä julkaisun työstämisen loppuvaiheessa. 
Messin julkaisupalvelut-sivustolle on koottu hyödyllistä tietoa julkaisemisesta 
sekä neuvoja kirjoittajille.

Lisätietoja saa TKI-keskuksesta,  julkaisutoiminta@turkuamk.fi

JulkaIseMIsen lyhyt MuIstIlIsta

• Tutustu julkaisemisen mahdollisuuksiin sekä meillä että muualla. 

• Varaa resurssit projektin talousarvioon.

• Ole hyvissä ajoin yhteydessä oman tulosalueesi julkaisuvastaavaan, jos 
aiot julkaista AMK:n sarjoissa. 

• Ilmoita tiedot kaikista omien sarjojen ulkopuolisista julkaisuista Publi-
kaattoriin OKM-tilastointia varten.
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4.3   PosterIPalvelut

Posteripalvelut on tarkoitettu TKI-ohjelmille ja -projekteille sekä yleiseen TKI:n 
tunnettuuden edistämiseen. Postereille ja roll-upeille on luotu yleistä TKI-il-
mettä noudatteleva ulkoasu. Palvelu toimii siten, että aineisto toimitetaan e-lo-
makkeen avulla TKI-keskukseen, jossa se muokataan joko posterin tai roll-upin 
muotoon tilaajan maksaessa painokulut ja taiton toteutuneet kustannukset tun-
tikorvauksena. Posteripalvelusta voi myös lainata posterin kuljetusputken kon-
ferenssimatkoja varten. Kesän 2014 aikana posterien InDesign-pohjat lisätään 
Messiin, josta ne on mahdollista ladata käyttöönsä.  

Loki

loki.turkuamk.fi

Publikaattori ja Publikaattorin tiedonkeruulomake

publikaattori.turkuamk.fi

https://e-lomake.turkuamk.fi/lomakkeet/867/lomake.html

Kirjoittajan opas

http://julkaisut.turkuamk.fi/tekstista_julkaisuksi.pdf

Tukea julkaisukustannusten arviointiin

Messi: Tutkimus ja kehitys > Julkaisupalvelut >  Julkaiseminen 
AMK:n sarjoissa > Kustannusarvioita julkaisun tuottamiseen

Julkaisuehdotuksen tekeminen

https://e-lomake.turkuamk.fi/lomakkeet/534/lomake.html

Sopimuspohjat 

Projektori -> infotaulu -> Sopimukset
http://projektori.turkuamk.fi/info/sopimukset/index.htm

Posteripalvelut

Messi: Tutkimus ja kehitys > Posteripalvelut



41Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

4.4  oIkeudet ProJektIn tuotoksIIn

Tilaustyönä tehtävien tutkimus- ja kehitysprojektien tulosten omistusoikeuk-
sista tulee sopia tilaajan kanssa. Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai 
osittain toiselle luonnolliselle henkilölle tai esimerkiksi yritykselle tai yhteisölle. 
Huolimatta oikeuksien luovuttamisesta työntekijällä on tekijänoikeuslain mu-
kainen oikeus tulla tunnustetuksi suojatun aineiston tekijänä sekä respektioike-
us, joka tarkoittaa teoksen arvon ja omaperäisyyden kunnioittamista. Tekijänoi-
keuksien luovutus tulee tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen sopimus 
sitoo osapuolia. 

Miksi tekijänoikeudet on siirrettävä ammattikorkeakoululle? 

Tutkimus- tai kehitysprojektin tilaaja odottaa saavansa hyötyä sekä käyttö- tai 
omistusoikeuksia projektin tuloksiin. Ammattikorkeakoulun ja tilaajan välillä 
laaditaan sopimus tutkimus- ja kehitystyöstä (AMK:n valmis sopimuspohja + 
liite), jossa määritellään mm. tehtävän sisältö, tulokset, vastuuhenkilöt, hinta ja 
maksuaikataulu. Liitteessä on yleiset sopimusehdot, jossa on mm. määritelty oi-
keudet projektin tuloksiin.

Projektipäällikön tehtävänä on varmistaa, että ammattikorkeakoulu pystyy täyt-
tämään sopimusvelvoitteensa, eivätkä sen käyttämien alihankkijoiden, opiskeli-
joiden tai muun projektihenkilöstön oikeudet estä tulosten luovuttamista tilaa-
jalle. Tämän vuoksi tarvitaan oikeuksien luovuttamista ammattikorkeakoululle, 
mikä tehdään oikeuksiensiirtosopimuksen avulla. 

Oikeuksiensiirtosopimus on tehtävä projektia aloitettaessa, projektisopimuksen 
yhteydessä. Ellei siirtosopimusta ole tehty, joutuu ammattikorkeakoulu vastaa-
maan sopimusrikkomuksesta, kun tilaaja vaatii tutkimus- ja kehityssopimuksen 
mukaisia käyttö- tai omistusoikeuksia tuloksiin, joita ammattikorkeakoulu ei voi 
kuitenkaan luovuttaa. 

Tekijänoikeudet työsuhteessa saattavat joskus olla tulkinnanvaraisia, joten Turun 
AMK:n käytännön mukaan kirjallinen oikeuksiensiirtosopimus tehdään sekä 
opiskelijoiden että henkilökunnan kanssa. 

Tekijänoikeuksien siirto käytännössä

Tekijänoikeudet siirretään kirjallisella sopimuksella (ks. Projektorin infotaulu), 
joka tehdään sekä projektiin osallistuvien henkilökunnan edustajien että opis-
kelijoiden ja kanssa. Sopimus oikeuksien siirrosta laaditaan aina, kun AMK:lle 
tulee ulkoisia sitoumuksia.

AMK:n työntekijän kanssa solmittavan tekijänoikeuksien siirtolomakkeen al-
lekirjoittaa koulutusjohtaja. Oikeuksiensiirtolomakkeen allekirjoittaminen on 
edellytys projektiin kohdistuvien tuntien hyväksymiselle Tilipussissa. Henkilö-
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kunnan sopimuksella voi oikeudet luovuttaa myös tulevien projektien osalta, 
jolloin sopimusta ei tarvita uusien projektin kohdalla erikseen. 

Opiskelijoiden sopimuksen allekirjoittaa TKI-päällikkö.

Mitä tekijänoikeuksia sopimuksella siirretään?

Tekijänoikeuksien osalta siirto koskee lähinnä taloudellisia tekijänoikeuksia, eli 
oikeutta julkaista, esittää, saattaa yleisön saataviin, valmistaa kappaleita, levit-
tää jne. Moraalisia oikeuksia, kuten oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä (= 
isyysoikeus) tai oikeutta kieltää teoksen esittäminen loukkaavassa yhteydessä (= 
respektio-oikeus) ei voi lähtökohtaisesti sopimuksin luovuttaa, joten ne kuulu-
vat oikeuksien siirrosta huolimatta edelleen sille, jolle oikeudet ovat alun perin 
syntyneet. 

Oikeuksiensiirtosopimuksella taloudelliset tekijänoikeudet siirtyvät laajasti am-
mattikorkeakoululle. Taloudellisista tekijänoikeuksista voidaan sopia erityistapa-
uksissa myös muulla tavoin, mutta projektin vastuullisen johtajan on aina var-
mistettava, että ammattikorkeakoulu voi täyttää sopimusvelvoitteensa suhtees-
sa tilaajaan. Tekijänoikeuksiensiirtosopimus sisältää myös salassapitoon liittyvän 
sopimuskohdan. 

Lähdeaineistoa:Tekijänoikeuslaki L404/61 ja tekijänoikeusasetus A574/1995.

4.4.1  keksinnöt 

Ammattikorkeakoulussa noudatetaan Korkeakoulukeksintölain (19.5.2006/369) 
mukaista menettelyä, joka käynnistyy TKI-keskukseen tehtävällä keksintöilmoi-
tuksella.

Keksijän on viipymättä tehtävä keksintöilmoitus, kun hän on tehnyt lain sovel-
tamisalaan kuuluvan keksinnön. Keksintöilmoitus on tehtävä kirjallisesti, ja kek-
sijän on siinä ilmoitettava käsityksensä siitä, onko keksintö syntynyt avoimessa 
tai sopimustutkimuksessa taikka muussa tilanteessa. Jos keksinnöllä on useampia 
keksijöitä, on keksijöiden tehtävä yhteinen keksintöilmoitus.

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060369
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4.4.2  Julkaisujen ja kuvien tekijänoikeudet

Tekijänoikeus suojaa sekä kirjallisia että taiteellisia teoksia (mm. tekstit, valoku-
vat, piirrokset, maalaukset, elokuvat, musiikki sekä tietokoneohjelmat) Tekijän-
oikeuden haltija on yleensä aina tekijä, joissain tapauksissa työnantaja. Tekijän-
oikeuden syntyminen työsuhteessa ei aina ole yksiselitteistä, joten on varminta 
aina sopia asioista kirjallisesti. 

Kaikki valokuvat eivät ylitä ns. teoskynnystä eli eivät kuulu tekijänoikeuslainsää-
dännön piiriin, mutta nekin saavat suojaa valokuvina. Kyseessä on tekijänoikeu-
den lähioikeus, valokuvaajan oikeus tai oikeus valokuvaan. Valokuvalla on lyhy-
empi suoja-aika ja valokuvalla on levitysoikeus itsenäisenä oikeutena.

Kuvissa/videossa esiintyviltä henkilöiltä tulee myös kysyä lupa kuvan käyttöön 
esim. julkaisuissa tai nettisivuilla. Poikkeuksen muodostavat julkisella paikalla 
otetut valokuvat. Tällöinkin on hyvän tavan mukaista kysyä lupa, mikäli kuvassa 
esiintyvä henkilö on kuvan pääaihe ja kuvaa käytetään esim. esitteessä tai julkai-
sussa. Turun AMK:ssa on käytössä lomakkeet valokuvien ja videoiden oikeuk-
sien luovuttamiseen. Ne löytyvät Messistä. Julkaisujen tekijänoikeuksista kerro-
taan lyhyesti Tekstistä julkaisuksi -oppaan sivuilla 46–48.

Turun ammattikorkeakoulun sarjoissa ilmestyvien teosten julkaisemisesta laa-
ditaan kirjallinen kustannussopimus kaikkien ulkopuolisten kirjoittajien kans-
sa. AMK:n henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa sopimus laaditaan myynti-
tuotteiden osalta (samalla sovitaan myyntiprovisiosta). Muiden julkaisujen osal-
ta kirjoittajille toimitetaan sähköpostitse julkaisemiseen liittyvät yksityiskohdat 
sähköpostitse tiedoksi. Poikkeuksen muodostavat he henkilöt, jotka eivät ole al-
lekirjoittaneet oikeuksienluovutussopumusta AMK:n kanssa. Heidän kanssaan 
laaditaan kirjallinen kustannussopimus.  Kustannussopimusten laadinnasta vas-
taa julkaisupalvelujen henkilöstö osana julkaisuprosessia. 

Valokuvien käyttöoikeudet

Messi: Etusivu > Palvelut ja johtaminen > Viestintä > Valokuvien käyttö

Lisää tietoa tekijänoikeuksista

www.minedu.fi -> Tekijänoikeus
www.kuvasto.fi -> Tekijänoikeus
www.kopiosto.fi
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#p2
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ProJektIPäällIkön MuIstIlIsta

• Projektin toteuttaminen on oppiva prosessi, jossa projektisuunnitelmaa 
voi ja pitää päivittää ulkoisten olosuhteiden muuttuessa.

• Projektinhallinta AMK:n kaltaisessa isossa organisaatiossa edellyttää yh-
teistyötä. Apua on saatavilla tulosalueellasi sekä AMK:n TKI-keskuksesta.

• Ota aktiiviseen käyttöön projektihallinnan työkalut – Projektori, Ron-
do, SAP ja Ankkuri sekä Messin työtila sisäisen arkistoinnin ja projekti-
viestinnän välineeksi.

• Päivitä AMK:n projektitietokannan Projektori-tietoja jatkuvasti ja talle-
ta projektimappiin kaikki projektia koskevat dokumentit.

• Panosta viestintään – onnistunut sidosryhmäyhteistyö ja viestintä ovat 
avaimia kestäviin tuloksiin.
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yhteystIetoJa

TKI-keskuksen henkilöstö

vs. tutkimus- ja kehitysjohtaja, Ursula Hyrkkänen, 050 5985 467

tutkimusassistentti, Sirpa Nypelö, 044 907 2051

projektipäällikkö, Kampus-hanke, Markus Forstén, 044 907 2072

projektisuunnittelija, Johanna Saarinen, 044 907 2052

suunnittelija, Anttoni Lehto, 050 598 5792

suunnittelija, Tina Myllyniemi, 040 355 0812

TKI-päälliköt 

liiketalous, ICT ja bioalat / Aulikki Holma 050 598 5565

liiketalous, ICT ja bioalat / Tony Wahlroos, 050 5985 191

taideakatemia / Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, 040 3550 291

tekniikka, ympäristö ja talous / Juha Kääriä, 050 5985 776 

terveys ja hyvinvointi / Esko Ovaska, 050 5985 114

terveys ja hyvinvointi / Marjale von Schantz, 044 9075 460

TKI-tukihenkilöt

liiketalous, ICT ja bioalat / Saana Säilä, 040 355 0834

taideakatemia / Kaisa Adair, 040 355 0297

tekniikka, ympäristö ja talous / Anu Vähä-Heikkilä, 050 5985 506  

terveys ja hyvinvointi / Jaana Ylitalo, 044 9072074

kehittäminen / Sirpa Nypelö, 044 907 2051
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taloushallInto

ICT-talo (Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku)

Talousjohtaja 
Ulla-Maija Lakka
puh. 050 5985 614 / (02) 2633 5614

Laskentasihteeri
Taina Haavisto    
puh. (02) 2633 5817

Taloussihteeri
Kirsi Rantanen 
puh. (02) 2633 5814

Kirjanpitäjä
Tuija Vanne 
puh. (02) 2633 5633

Projekteihin liittyvät henkilöstö- ja talousasiat
Heidi Laine
puh. 040 3550 807

rehtorIn toIMIsto

Rehtorin sihteeri
Taina Salo     
puh. (02) 2633 5613
(varalla Heidi Laine, puh. 040 3550 807)

kIrJaaMo Ja arkIstoIntIasIat

Heidi Laine
puh. 040 3550 807
(varalla Taina Salo, puh. (02) 2633 5613)

henkIlöstöhallInto

Henkilöstöpäällikkö
Marjatta Kykkänen     
puh. (02) 2633 5615
(varahenkilöt Mari Kiviniemi puh. (02) 2633 5607 / 
Nina Ekman, puh. (02) 2633 5816)
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hankInnat

HALOKE
Mia Koljonen puh. 044 9075 890

Turun AMK:n yhdyshenkilö hankintoja varten
Päivi Saarniniemi puh. (02) 2633 6111 / 050 3854 111 

talousPalvelukeskus taPake

Puhelinpalvelunumerot

Päivittäinen puhelinasiointi tapahtuu seuraavien palvelunumeroiden kautta:

Kirjanpito: (26) 23 700

Laskutus ja perintä: (26) 23 777

Ostolaskut: (26) 23 600

Maksuliikenne: (26) 23 900

Palkanlaskenta, koulut: (26) 23 805

Palkkiot: (26) 23 807

sähköposti

servicedesk.ostolaskut@turku.fi

• salasanat
• laskun loppusumman/eräpäivän muutos
• laskun kierron muutos esim. yllättävissä sairaustapauksissa

Muuta

vierailevien tutkijoiden majoitus

Ammattikorkeakoulussa on käytössään majoitustiloja hankkeissa vierailevien 
tutkijoiden majoittamiseksi. Majoitustiloihin liittyen voi kääntyä opiskelijajär-
jestömme TUO:n puoleen osoitteessa guesthouse@opiskelijakunta.net. Lisätie-
toja löytyy myös osoitteesta http://www.opiskelijakunta.net/palvelutoiminta/
majoitus.
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stipendien ja apurahojen siirto hankkeen kustannuspaikalle

Useimmiten stipendit ja apurahat maksetaan rahoittajan toimesta hakijalle hen-
kilökohtaisesti. Ne voidaan kuitenkin hyödyntää osana TKI-hankkeen ulkoista 
rahoitusta jolloin ne siirretään hankkeen SAP-tilausnumerolle. 

Maksaessasi laskua, laita viitekenttään hankkeen kustannuspaikka, hankkeen 
nimi ja oma nimesi ja ilmoita maksun suorittamisesta TAPAKEN kirjanpitotii-
miin: peruskp@turku.fi.

Palkkiolaskut

Palkkiolaskuille ei ammattikorkeakoulussa ole varsinaista lomakepohjaa. Las-
ku tehdään vapaamuotoisesti ja siitä on ilmettävä maksun saajan henkilötiedot 
(nimi, osoite, puhelinro, HETU) ja pankkiyhteys sekä maksun aihe ja makset-
tava summa. Laskuun liitetään tiliöintilomake, esimerkiksi käteisostojen lasku-
lomakkeen alaosa, johon kirjataan SAP-tilausnumero ja summa sekä tarvittavat 
allekirjoitukset. 

Muuta hyödyllistä tietoa

Turun ammattikorkeakoulu (Turku University of Applied Sciences) on rekiste-
röity 30.6.1978 ja on Turun kaupungin eli kunnan ylläpitämä laitos. Valtioneu-
voston päätös toimiluvasta löytyy JoutseNetista: 25.4.1996 (15/401/96) diaari-
numero 264-1995.   

Y-tunnus: 2528160-3
VAT-numero: FI 25281603

IBAN-tilinumero FI 3157172020006317
välittäjätunnukset: 003701011385 / OKOYFIHH
Pankin yhteystiedot: Turun Seudun Osuuspankki, PL 44, 20101 Turku

kIrJallIsuutta 

Scott Berkun, 2006: Projektinhallinnan taito. readme.fi.
Paul Silfverberg, 2004: Projektiopas. Maa- ja metsätalousministeriö.
Pekka Virkki & Arvo Somermeri, 1992: Projektityö – kehittämisen moottori. Edita.
AMK:n projektinhallintasohjeisto: http://projektori.turkuamk.fi/info.
http://www.tekes.fi/julkaisut/opas/index.html.
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