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KUOPION rouvasväenyhdistys ry:n
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Jo 146 vuotiaan Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta Kuopion

Vuoden mittaan on Muotoiluakatemian tiloissa ollut esillä lukuisia

Muotoiluakatemian tarvitsemien toimintaedellytysten luojana on

mielenkiintoisia näyttelyitä, joihin toivottavasti monella yhdistyk-

osaavan henkilökunnan ja tarkan taloudenpidon ansiosta sujunut

semme jäsenellä on ollut mahdollisuus tutustua. Alkaneen Minna

vuonna 2006 kaikin puolin hyvin. Tästä parhaimmat kiitokset koko

Canth -juhlavuoden merkeissä toivotan henkilökunnallemme ja

henkilökunnalle. Ilman asiansa osaavia tekijöitä Muotoiluakatemia

jäsenillemme menestystä vuodelle 2007.

ei olisi korkeatasoinen valtakunnallinen oppilaitos.
Henkilökunnan työhyvinvointi on ensisijaisen tärkeä asia, ei
yksinomaan hyvän laadullisen ja taloudellisen tuloksen saavuttamisen kannalta, vaan myös itse kunkin työssä viihtymisen kannalta.
Näihin seikkoihin on kuluneen vuoden aikana kiinnitetty erityistä
huomiota.
Yhdistyksen omistamat iäkkäät rakennukset vaativat vuosittain

Marja-Liisa Karotie
puheenjohtaja

kalliita kunnostustoimenpiteitä, mutta huolenpidon laiminlyönti
tulisi vielä kalliimmaksi. Kuluneen vuoden aikana on suoritettu
paljon sekä sisä- että ulkopuolisia töitä. Ohikulkijat ovat voineet
havaita niin sanotun Turon kiinteistön läntisen päätyseinän saaneen siistin lämpörappauksen. Rakennuksen muiden ulkoseinien
siistiminen saa vielä odottaa vuoroaan.
Savonia-ammattikorkeakoulusta on viime aikoina kirjoitettu
maakunnan valtalehdessä useasti. On tiedotettu opiskelijoiden
aloituspaikkojen vähentämisestä vuonna 2008 ja pitkälle edenneistä suunnitelmista kampuksen rakentamiseksi Savilahdelle
Kuopion yliopiston yhteyteen sekä suunnitelmista yhteisen ammattikorkeakoulun synnyttämiseksi Itä-Suomeen, koska korkeakoulutuksen kilpailukyvyn ja laadun parantaminen edellyttää yhä
suurempia yksiköitä.
Yhdistyksemme kannalta merkittäviä ovat suunnitelmat Savonia-ammattikorkeakoulun organisaatio- ja ylläpitomuotomuutoksista. Aika näyttänee, mitä ne käytännössä tulevat merkitsemään.
Muotoiluakatemian kannalta on erittäin tärkeää, että se säilyy
vetovoimaisena opinahjona. Ikäluokkien pienetessä kilpailu hyvistä
opiskelijoista kovenee. Muotoilun ja viestinnän opiskelijoiden sekä
jo valmiiden muotoilijoiden ja medianomien kilpailumenestys ja
työstään saama julkinen tunnustus ovat erinomaisena osoituksena
korkeatasoisesta opetuksesta.


KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN
JOHTAJAN KATSAUS
Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurialan koulutus toteutetaan

tehtävät että kaksipäiväiset soveltuvuuskokeet. Muotoiluakatemian

Kuopion Muotoiluakatemiassa ja Kuopion Musiikki- ja Tanssiaka-

ja Joensuun yliopiston yhteistyökoulutus maisterin tutkintoon (Kä-

temiassa.

sityömuotoilun ja teknologian maisterikoulutusohjelma) Kuopiossa
on alkanut tehokkaasti.

Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa korkeatasoista ja työelämälähtöistä muotoilun ja viestinnän koulutusta. Muotoiluakatemia on

Kuluvana vuonna on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun

kokemuksellisen, toimivan ja visuaalisesti korkeatasoisen tuoteym-

hallinnolle perustellut esitykset vuoden 2008 aloituspaikkojen

päristön tutkiva kehittäjä ja erikoisosaaja. Yksikön toiminta Savonia-

supistusten minimoimiseksi. Vuonna 2007 opetusministeriö

ammattikorkeakoulussa on vakiintunut ja se on ansainnut paikkan-

määrittelee Savonia-ammattikorkeakoulun supistusten kohdenta-

sa kulttuurialan vahvana yksikkönä. Kuopion Rouvasväenyhdistys

misen koulutusaloille. Kulttuuriala on laatinut suunnitelmansa 25

ry:n tuottama palvelukokonaisuus kuntayhtymälle on toiminut

aloituspaikan supistamiseksi vuodeksi 2008. Siitä 15 kohdistuu

moitteettomasti ja antanut hyvän mahdollisuuden korkeatasoisen

Muotoiluakatemiaan.

koulutuksen ja sen toimintaympäristön kehittämiselle.

Kuopion Muotoiluakatemiassa tehtiin laaja t&k-työn tarkastelu.

Kuopion Muotoiluakatemiassa voidaan olla ylpeitä lukuisista

Muotoiluakatemian yhteiset tavoitteet täsmennettiin ja johdettiin

vuodelle 2006 osuneista saavutuksista. Opiskelijat ja opettajat ovat

ammattikorkeakoulun yhteisistä tavoitteista. Samalla jokainen

menestyneet hyvin kilpailuissa ja tuottaneet erinomaisia tuloksia

laitos määritteli omat syvennetyt tavoitteensa yhteisen strategian

yritysyhteistyössä. Näkyvyys tiedotusvälineissä on ollut runsasta

pohjalta.

ja positiivista. Myös valmistuneiden omien yritysten perustamiset

Ammattikorkeakoulujen olemassaolon toisen vuosikymmenen

antavat tukea valitulle koulutuksen toteutustavalle.

keskeisenä kehitystehtävänä on nähty korkeatasoisen tutkimus- ja

Vuonna 2006 esitettiin opetusministeriölle, että Savonia-am-

kehitystoiminnan juurruttaminen osaksi ammattikorkeakoulujen

mattikorkeakoulussa myös kulttuuriala saisi ylemmän ammattikor-

arkea. Se on korkeakouluksi kasvamista, sellaiseksi instituutioksi

keakoulututkinnon aloitusoikeuden. Kulttuurialan yhteinen esitys

tulemista, missä itse tuotetaan uutta tietoa. Se on korkeakoulu-

Kulttuuriosaamisen tuotteistaminen, ylempi amk-tutkinto (Cultural

kulttuuria ja merkki korkeakoulumaisuudesta. Kun lakikin määritteli

Innovation and Business Application) oli suunniteltu kansainväli-

ammattikorkeakoulun tehtäviä, se sisälsi opetuksen ja alueellisen

seksi ja moderniksi malliksi tulevaisuuden maisterikoulutukseksi.

kehitystyön lisäksi siihen myös t&k-työn. Kaikki itseään kunnioittavat

Opetusministeriö ei kuitenkaan hyväksynyt esitystämme. Maas-

ammattikorkeakoulut ovat tehneet t&k-työtä jo ennen lain velvoit-

samme ainoastaan konservaattorikoulutus sai kulttuurialalla uuden

teitakin. Ammattikorkeakoulujen ominaispiirteeksi on kehitetty juuri

tutkinnonanto-oikeuden vuonna 2006.

tuota aluetta. T&k-työllä vahvistetaan myös ammattikorkeakoulujen

Muotoilun ja viestinnän laaja opetussuunnitelmatyö on saatu

erikoistumista ja profiloitumista.

valmiiksi. Se sisältää uudet syventävien opintojen suuntautumis-

Yleisen määritelmän mukaan t&k:lla tarkoitetaan systemaattista

vaihtoehdot: teollinen muotoilu, käden taidot ja tuotteistaminen,

toimintaa tiedon lisäämiseksi sekä hankitun tiedon käyttämistä

luova tuotanto ja yrittäjyys sekä graafinen viestintä.

uusien sovellutusten löytämiseksi ja käytännön ongelmien rat-

Kulttuurialan koulutustarjonta on toteutunut aikaisempien

kaisemiseksi. Kehitystyössä korostuu innovatiivinen ja tutkiva ote.

vuosien tasolla. Hakijoiden rekrytointiin on kiinnitetty erityistä

Toiminta tähtää uusien tuotteiden sekä tuotantomenetelmien,

huomiota. Opiskelijoiden valinta on kulttuurialalla erittäin tärkeä.

-välineiden ja -prosessien sekä palveluiden kehittämiseen. Kei-

Muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmiin on ollut sekä ennakko-

numme perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen maastoissa.


Yliopistot (tiede- ja meille myös taideyliopistot) ovat yrittäneet
näyttää sormella ammattikorkeakoulujen paikkaa tutkimuskentässä. Mutta ainakin meillä kulttuurin toimialoilla, on hyvin vaikea
pysyä pelkästään soveltavalla puolella.
T&k-toiminnalla on yhteiskunnallinen tilaus. Elämä ympärillämme, amk:n seinien ulkopuolella kehittyy jatkuvasti, kansallisen
kilpailukyvyn ylläpitäminen tarvitsee tutkimusta ja innovaatioita.
Siihen Kuopion Muotoiluakatemiakin pyrkii vastaamaan.
Kuopion Muotoiluakatemian toiminnan tarkoituksena on, että
työelämää ja aluekehitystä tukeva tutkimus- ja kehitystyö liittyy
saumattomasti opetussisältöjen kehittämiseen ja henkilökunnan
sekä opiskelijoiden asiantuntemuksen kasvuun. Muotoilun ja
viestinnän koulutusohjelmissa korostuva tutkiva ote on mukana
jokaisessa harjoitustyössä alusta alkaen. Osittain ehkä niukkojen
ns. tutkimusresurssien vuoksi opetuksen sisään on koko ajan kehitetty prosesseja, jotka sisältävät eri asteisia t&k-hankkeita. Ehkä
tämä toimintatapa onkin koitunut muotoilun ja viestinnän onneksi.
Se, että opetus on nivelletty t&k-työhön koko opiskelun ajan, on
vaivalloinen tie – mutta palkitseva. Se vaatii opettajilta erityistä
innostusta hahmottaa hankkeiden ja projektien kautta oppimisen
tavoitteet ja niiden saavuttamisen.
Kulttuurialan opetushenkilöstön pätevöitymistä on tuettu ja
se on edennyt hyvin. Opetushenkilöstölle on järjestetty opetussuunnitelman uudistamiseen liittyen koulutusta pedagogiikasta
ja verkko-opetuksesta. Opettajat ovat voineet valintansa mukaan
osallistua oman opetusalueensa kansallisiin ja kansainvälisiin
koulutustapahtumiin ja messutapahtumiin. Tätä mahdollisuutta
on käytetty ahkerasti hyväksi.

Eija Vähälä
johtaja



KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET
Koulutusohjelmat

Pääainevalinnan lisäksi opiskelija suuntaa tutkintoaan syventävillä

Kuopion Muotoiluakatemian opetustarjonnassa on kaksi ammat-

opinnoilla, joiden vaihtoehdot ovat:

tikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Koulutuksen

1. Teollinen muotoilu

pituus on kummassakin neljä lukuvuotta eli 240 opintopistettä.

2. Luova tuotanto ja yrittäjyys

• muotoilun koulutusohjelma – tutkinto: MUOTOILIJA, AMK

3. Käden taidot ja tuotteistaminen

• viestinnän koulutusohjelma – tutkinto: MEDIANOMI, AMK

4. Graafinen viestintä.

Muotoilun koulutusohjelman pääaineet ovat:

Opintoja suunnataan myös sivuaineopinnoilla, työharjoittelulla,

• tuotemuotoilu

vapaasti valittavilla opinnoilla sekä mahdollisilla ulkomaan opin-

• keramiikka- ja lasimuotoilu

tojaksoilla. Opintojen aikana tehtävät ammatilliset projektit sekä

• tekstiilimuotoilu

tutkimus- ja tuotekehityshankkeet, työharjoittelu, portfoliot ja

• vaatetusmuotoilu.

opinnäytetyö kehittävät valmiuksia työelämään ja tulevissa ammattitehtävissä toimimiseen.

Viestinnän koulutusohjelmassa pääaineena on:
• graafinen viestintä, jossa voi opiskella graafisen suunnittelun
eri osa-alueita ja sähköistä viestintää.



Uusi opetussuunnitelma

Ryhmätyötaidot

Syyslukukaudella 2006 otettiin käyttöön kevään 2006 aikana

Verkosto-osaaminen

uusitut muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien opetussuun-

Omatoimisuus ja itseohjautuvuus

nitelmat. Opetussuunnitelmatyön pohjustukseksi tehtiin laaja

2. Projektiosaaminen / Tehtävien ja ihmisten johtaminen

työelämäkysely, ja opetussuunnitelman didaktisiin ja pedagogisiin

3. Visuaaliset taidot

tavoitteisiin liittyen Muotoiluakatemiassa kävivät luennoimas-

4. Luovuuden käyttö ja luova ongelmanratkaisu

sa ongelmaperustaisen oppimisen tunnettu erikoisasiantuntija

5. Osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjyys

professori Esa Poikela sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan

6. Tulevaisuusosaaminen / Muutososaaminen

tutkija Pekka Auvinen. Uutta opetussuunnitelmaa voidaan kuvata

7. Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet / Tutkiva toimintaote

integroiduksi moduuliopetussuunnitelmaksi, jota soveltuvin osin

8. Kansainvälisen toiminnan valmiudet

kehitetään kohti ongelmaperustaista projektioppimismallia. Ope-

Yhteisten juonteiden lisäksi laitosten opetussuunnitelmateksteissä

tussuunnitelmassa koulutusohjelmia on kehitetty vastaamaan

on kullakin kaksi omavalintaista pääaineopintojen etenemiseen

muuttuvan työelämän tarpeita; opetukseen on sisällytetty uutena

sisällytettyä juonnetta.

ydinkompetenssina mm. muotoilualan tulevaisuusosaaminen sekä
muutososaaminen työelämässä.

Opintojen toteutuminen

Uusi opetussuunnitelma on monella tavalla edistyksellinen.

Muotoilun- ja viestinnän koulutusohjelmissa oppimisen perustana

Neljän vuoden opinnot on jaettu 16 saman laajuiseen opintoko-

on nykyaikaisten oppimiskäsitysten joustava ja tarkoituksenmukai-

konaisuuteen, jotka on järjestetty moduulirakenteeksi. Työvuosi

nen käyttö. Oppimisen keskeisiä prosesseja ovat ymmärtäminen,

jakaantuu neljään yhtä laajaan jaksoon entisen viiden jakson sijasta.

tulkinta ja omien mallien luominen sekä opiskelijan metakognitii-

Työviikkoina moduulipituus on 9 viikkoa ja opintopistemäärä on

viset taidot. Ongelmanratkaisun ja tiedollisten oppimistavoitteiden

15 op. Jokainen moduuli on sidottu omaan opetukselliseen tee-

lisäksi opitaan ryhmätyötaitoja ja arviointia. Opiskelija nähdään

maansa tai oppimisalueeseensa, ja kaikki moduulin sisällä olevat

aktiivisena ja tavoitteellisena toimijana, joka ottaa vastuun omasta

opintojaksot on integroitu tukemaan oppimisalueen mukaisia oppi-

oppimisestaan ja henkilökohtaisesta kehittymisestään.

mistavoitteita. Tutkintoon tarvittavista 16 moduulista opiskelijalla on

Kulttuurialalla opintoihin sisältyy tekemisen taidon harjaan-

vapaus valita vaihtoehtoisina tai valinnaisina opintoina/sisältöinä 7

tumista, tietopohjaista teoriaa sekä ongelmanratkaisun, innova-

moduulia. Samansisältöisiä moduuleja tarjotaan useamman kerran

tiivisuuden, tiimitoiminnan, verkottumisen ja ammatillisen ko-

lukuvuoden aikana, joka antaa joustavat mahdollisuudet opiskelijan

konaisnäkemyksen opiskelua. Näiden eri osaamisen alueiden

valinnoille sekä mahdollistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman

saavuttamiseksi tarvitaan useampia erilaisia oppimis- ja opetusme-

tehokkaan toteutumisen. Moduulirakenteen suunnittelussa on

netelmiä. Opiskelijoiden aktiivinen vuorovaikutus toisten opiskeli-

kiinnitetty erityistä huomiota työelämäprojektien läpiviemiseen

joiden kanssa on tärkeä ammatillisen kehittymisen alue. Tulevassa

opetuksen sisällä.

ammatissaan opiskelija toimii usein erilaisten osaajaverkostojen
jäsenenä ja pystyy näin pääsemään parempiin tuloksiin kuin yksi-

Opetussuunnitelman juonnemalli

lönä. Oppiminen perustuu ammatillisesta käytännöstä nouseviin

Bologna-prosessiin sisältyvän ECTS-ohjeistuksen mukaisesti ope-

monimuotoisiin ongelmiin. Teoreettinen ja käytännöllinen aines

tussuunnitelman opintojaksokuvauksiin on lisätty opiskelijan opin-

ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

topistekohtaisen työmäärän määrittely sekä juonnemäärittelyt.

Ongelmaperustainen oppiminen edellyttää tiedonkeruuta, am-

Juonnerakenteessa ydinkompetenssit on määritelty pääaineittain

matillisia sovelluksia ja hankitun tiedon sekä tekemisen analysoin-

työelämävaatimusten mukaisesti, ja niiden kehittyminen kuvataan

tia, kyseenalaistamista ja käsitteellistämistä. Opittua sovelletaankin

opetussuunnitelmassa opintojen eri vaiheissa.

opintojen edetessä yhä itsenäisemmin ammatilliseen käytäntöön

Kuopion Muotoiluakatemian opetussuunnitelman yhteiset
juonteet
1. Yleiset työelämävalmiudet (käsitellään yhtenä juonteena)

tai tuon käytännön kehittämiseen. Ammatillinen soveltaminen
tapahtuu opintoihin kuuluvien työelämäprojektien tai tutkimus- ja
kehityshankkeiden yhteydessä. Todellisten työelämähankkeiden

Kommunikaatio- ja neuvottelutaidot (vuorovaikutustaidot)

prosessin etenemisen ohjaamisessa ja tulosten arvioinnissa ovat

Asiakastaidot

mukana myös työelämän edustajat. Tutkimus- ja kehityshankkeissa

Tietojen käsittelytaidot


mukana taas ovat eri alojen tutkijat. Useissa hankkeissa nämä kaksi

valmistamiseen liittyviin materiaaleihin, valmistusmenetelmiin ja

yhteistyön aluetta yhdistyvät.

työvälineisiin. Opinnoissa perehdytään lisäksi lasin historiaan, lasitaiteen eri ilmiöihin sekä lasituotteiden käyttömahdollisuuksiin

Aikuiskoulutus

rakennetussa ympäristössä, sisustuksena ja astioina. Koulutus

Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta.

jatkuu keväälle 2007.

Lukuvuonna 2006–2007 järjestetään tutkintoon johtavaa aikuis-

Avoin ammattikorkeakouluopetus on Kuopion Muotoiluaka-

koulutusta, ammatillisia erikoistumisopintoja, avoimen ammatti-

temian tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Avoimessa am-

korkeakoulun opetusta sekä lyhytkursseja.

mattikorkeakoulussa voidaan täydentää tutkintoa tai työelämässä

Aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa Aiko-

tarvittavia tietoja ja taitoja. Vuonna 2006 opiskelijat osallistuivat

tiimi, johon kuuluvat koulutuspäällikkö, hankepäällikkö, koulutussih-

Kuopion Muotoiluakatemian opetustarjonnan mukaiseen opetuk-

teeri ja kolme eri laitosten edustajaa. Syksyllä 2006 on neuvoteltu

seen ja sen lisäksi toteutettiin WWW-sivusuunnittelu -opintojakso

yhteistyön tiivistämisestä aikuiskoulutuksen alueella Kuopion Mu-

(3 op), Visuaalisuus painotuotteissa -opintojakso (3 op) sekä

siikki- ja Tanssiakatemian kanssa. Vuonna 2006 asetettiin tavoite,

Julkaisun taitto InDesign-ohjelmalla -opintojakso (3 op).

jonka mukaan vuonna 2007 aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmissa ja opetuksissa ryhdytään noudattamaan Bologna-prosessin
edellyttämiä ECTS-ohjeistuksia.
Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta järjestetään muuntokoulutuksena, joka on käsi- ja taideteollisuusalan, muotoilun
ja viestinnän opistoasteisten tutkintojen täydennyskoulutusta
ammattikorkeakoulututkinnoksi. Opintojen laajuus on 45 opintopistettä ja henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa
muuntokoulutusopintojen suorittamisen työn ohessa. Muuntokoulutuksen toteuttamisessa ja opintojen ohjauksessa käytetään
Designet-verkko-oppimisympäristöä.
Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne on mahdollista
suorittaa työn ohella. Vuonna 2006 toteutettiin viisi erikoistumisopintokokonaisuutta:
. Digitaalisen kuvankäsittelyn erikoistumisopinnoissa (alkanut
syksyllä 2005) on syvennetty tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
digitaalisen kuva-aineiston tuottamiseen, käsittelyyn sekä tallentamiseen eri jakelukanavia ja käyttötarkoituksia varten.
. Sisustussuunnittelun erikoistumisopinnoissa (alkanut syksyllä
2005) on paneuduttu sisustussuunnittelun perusteisiin ja
suunnittelun lähtökohtiin. Tavoitteena on ollut antaa valmiuksia
ymmärtää laaja-alaisesti sisustussuunnittelun eri osa-alueita, joita voidaan myöhemmin hyödyntää muun muassa sisustusalan
suunnittelu-, neuvonta- ja myyntitehtävissä.
. Syksyllä 2006 aloitettiin uusi ryhmä Digitaalisen kuvankäsittelyn
erikoistumisopinnoissa, joka jatkuu keväälle 2007.
4. Syksyllä 2006 aloitettiin uusi ryhmä Sisustussuunnittelun erikoistumisopinnoissa, joka jatkuu keväälle 2007.
5. Syksyllä 2006 aloitettiin Lasimuotoilun erikoistumisopinnot,
joissa perehdytään lasiteosten ja lasiesineiden suunnitteluun ja
10

KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N
JÄSENISTÖ JA HALLINTO
Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa vuosikokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Käytännössä ehdotukset uusiksi
jäseniksi käsitellään yhdistyksen hallituksessa ja jäseneksi otto
tapahtuu kutsumenettelyn kautta. Vuonna 2006 yhdistyksellä oli
129 jäsenmaksun suorittanutta jäsentä.
Päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa käyttää vuosikokous,
joka sääntöjen mukaisesti pidetään vuosittain ennen maaliskuun
loppua. Varsinainen sääntömääräinen yhdistyskokous pidettiin
23.3.2006.
Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Jäsenet valitaan
kolmeksi vuodeksi kerrallaan – näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme hallituksen jäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee
puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallituksen puheenjohtajana on hovioikeudenneuvos MarjaLiisa Karotie, varapuheenjohtajana hovioikeudenlaamanni Merja
Vanala, sihteerinä Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä ja rahastonhoitajana talous- ja hallintojohtaja Leena Innanen.
Muut hallituksen jäsenet vuonna 2006 ovat olleet: Minna
Canth-instituutin johtaja Tarja Eskelinen, merkonomi Marja-Leena
Hiltunen, tekstiiliopettaja Pirjo Maukonen, rouva Pirkko Rautalahti, verojohtaja Tuula Kemppainen ja sairaanhoitaja Pirkko-Liisa
Piironen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana viisi
kertaa.
Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, KHT Pekka Loikkanen ja KHT Elina Laitinen sekä valvontatilintarkastajana KHT Seppo Tervonen. Kuntayhtymän nimeämänä
tilintarkastajana on JHTT Tapani Laitinen.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta

• opetushallinto
• opiskelijahallinto
• taloushallinto

Tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen kuntayhtymälle

• palkkahallinto
Yhdistyksen toiminta-ajatus ja sen toteuttaminen

• kiinteistöhallinto

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta-ajatuksena on sään-

• ravintopalvelu

töjensä mukaisesti edistää ja tukea ammattitaidon ja ammatti-

• kirjastotoimi

pätevyyden saavuttamista kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja

• hanketoiminta

viestinnän koulutus- ja työaloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-

• opetukseen kuuluva tutkimus- ja kehitystoiminta

distys luo kulttuurialan, erityisesti muotoilun ja viestinnän opetusta

• opetusministeriön rahoittama hanketoiminta

antavan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnalle sen tarvitsemat

• maksullinen palvelutoiminta.

toimintaedellytykset yhdistyksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun

Yhdistys on sitoutunut raportoimaan ja antamaan tarvittavat ta-

kuntayhtymän välisen sopimuksen – jonka opetusministeriö on

loudelliset tiedot kuntayhtymälle sen pyytämässä muodossa.

vahvistanut – mukaisesti.

Talousraportointia tehdään kuntayhtymän talousjohtaja Olli He-

Yhdistyksen toiminnassa keskeisin tehtävä on huolehtia opetuk-

lanterälle, joka edelleen raportoi kuntayhtymän hallintoelimiä.

sen tukipalvelukokonaisuuden tuottamisesta kuntayhtymän ylläpi-

Lisäksi kuntayhtymän tilintarkastajat suorittavat vuosittain oman

tämälle Kuopion Muotoiluakatemialle. Tukipalvelukokonaisuuden

tilintarkastuksensa, joka kohdistuu yhdistyksen toimintaan ja sen

tuottamisesta vastaavat yhdistyksen palveluksessa olevat 27 toi-

hoitamiseen. Muutoinkin Rouvasväenyhdistyksen toiminnassa

mihenkilöä sekä palveluiden tuottajat, joiden kanssa yhdistyksellä

noudatetaan hyvin pitkälle samantapaisia sisäisen valvonnan

on yhteistyösopimukset. Kiinteistönhoitopalveluista ja yhdistyksen

periaatteita, joihin kuntayhtymä on sitoutunut.

omistaman ns. Turon kiinteistön siivouspalveluista on sopimus
ISS Suomi Oyj:n kanssa. Arkkitehtisuunnitteluun ja kiinteistöjen

Muotoilufoorumi

korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan asiantuntijapalveluita

Hanke- ja projektitoiminta on organisoitu tapahtuvaksi Muo-

yhdistys ostaa Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy:ltä sekä

toilufoorumin kautta. Muotoilufoorumi on Muotoiluakatemian

Rakennusvalvonta Suomiselta.

muotoiluinnovaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus,

Opetuksen tukipalvelukokonaisuus eli opetusta tukeva toiminta

joka rakentaa ja ylläpitää akatemian yhteyksiä elinkeinoelämään.

tuotetaan yhtenä kokonaisuutena sen hallinnon, käytännön toi-

Muotoilufoorumi toteuttaa tukipalvelukokonaisuuteen kuuluvaa

minnan sekä taloudellisen vastuun osalta. Sen lisäksi, että tuki-

tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä hanke- ja projektitoimintaa

palvelukokonaisuus tuotetaan yhdistyksen palveluksessa olevalla

yhdessä opetuksen laitosten kanssa.

henkilöstöllä, se toteutetaan yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä.
Jokainen yhdistyksen palveluksessa oleva toimihenkilö toteuttaa

Taitemian kirjasto

Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaa ammattikorkeakoulun

Taitemian kirjasto tuottaa Muotoiluakatemian opiskelijoiden kir-

toiminnan laadulliset kriteerit täyttävällä tavalla.

jasto- ja informaatiopalvelut. Se on muotoiluun ja viestintään

Opetuksen tukipalvelukokonaisuus sisältää mm. seuraavia

painottunut julkinen erikoiskirjasto, joka toimii osana Suomen

toimintoja:

tieteellistä kirjastoverkkoa.
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Kafetemia

tuote, vaan usein kyse on paljon monimuotoisemmasta ilmiöstä.

Lounaskahvila Kafetemia palvelee sekä Muotoiluakatemian opis-

Myös elinkeinopolitiikan näkökulmasta muotoilu rinnastetaan

kelijoita että ulkopuolisia asiakkaita päivittäisellä lounasvalikoimalla

t&k-työhön: se on osa innovaatioketjua tai -järjestelmää. Muotoi-

– myös kesäaikaan. Kafetemian valikoimaan kuuluvat kahvion

lulla voidaan vahvistaa myös innovaatioketjun loppupäätä. Sinne

tuoreet leivonnaiset, vitriinituotteet, mahdollisuus ostaa ruoka-

yleensä paikallistuvat Suomen innovaatiojärjestelmän heikkoudet,

annoksia kotiin vietäväksi sekä yhtenä toimintamuotona tilaus-

jotka liittyvät markkinointiin, brändiosaamiseen sekä tuoteideoiden

palvelutoiminta. Kafetemia vastaa erilaisten Muotoiluakatemian

ja teknologian kaupallistamiseen.

auditoriossa pidettävien ulkopuolisten seminaarien, koulutuspäi-

Tutkimus- ja kehitystyö on toiminta-alueen elinkeinorakenteen

vien sekä asiakastilaisuuksien kahvi- ja ruokatarjoilusta. Kafetemian

huomioonottavaa ja palvelevaa. Se kiinnittää Muotoiluakatemian

toiminnassa punaisen langan muodostavat perinteisen, maistuvan

innovatiivisena kumppanina yhä tiiviimmin ympäristöönsä ja yh-

kotiruuan tarjoaminen, tuoreet raaka-aineet, kauden vihannekset

teistyöverkostoihin suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen,

ja nautinnolliset makuelämykset.

tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Tutkimus- ja kehitystyö (t&k) Kuopion Muotoiluakatemiassa

T&k-strategian linjaukset
Kuopion Muotoiluakatemian t&k-strategian linjaukset ovat tiiviisti
kytkettyinä opetussuunnitelmaan kirjattuihin ydinosaamisalueisiin

Ammattikorkeakoulujen tutkimuksen perinne on vielä nuorta ja

sekä syventävien opintojen koulutustavoitteisiin. Syventävien

traditio on vasta syntymässä. Ammattikorkeakoulujen on löydet-

opintojen valinta tapahtuu useimmiten kolmannen opintovuoden

tävä oma metodologinen näkökulmansa. Se tarkoittaa taitoa aistia

alussa ja ne suuntaavat opiskelijan asiantuntemusta kohti opin-

tilannekohtaisesti olennaisia elementtejä ja näiden keskinäisiä

näytetyötä ja työelämää.

suhteita, ei niinkään johonkin tiettyyn teoriaan tai tieteenalaan
suoraan kuuluvia ongelmia.
Ammattikorkeakoulun käytäntölähtöisen tutkimuksen perusidea

Syventävät opinnot luovat pohjan myös t&k-strategian peruslinjaukselle. Samalla syventävät opinnot suuntaavat Kuopion
Muotoiluakatemian profiilia ja erikoisosaamisen kehittämistä.

on se, että tutkimusongelmat nousevat ja jäsentyvät käytännön

Syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoja on neljä:

kontekstissa. Useimmiten niiden esittäjät ovat yrityksiä, joilla on to-

• teollinen muotoilu,

dellinen probleema ratkaistavana. Muotoiluakatemiassa muotoilu

• käden taidot ja tuotteistaminen,

ja viestintä tai ylipäänsä suunnittelu on aina itsessään eräänlaista

• luova tuotanto ja yrittäjyys

tutkimustoimintaa, kehitystoimintaa se on ainakin. Suurin ero

• graafinen viestintä.

suhteessa akateemiseen tutkimukseen lienee se, että suunnittelu-

Tutkimus- ja kehitystyössä Kuopion Muotoiluakatemian rooli

toiminnan prosessia ei reflektoida ja jäsennetä samalla tarkkuudella

on toimia alansa asiantuntijana, tutkimus- ja kehityshankkeiden

– on enemmän kyse taidollis-toiminnallisesta suorituksesta.

käynnistäjänä ja vetäjänä sekä taito- ja tietokeskuksena. Kehitys-

Tutkimus- ja kehitysstrategia kuuluu Kuopion Muotoiluakatemian ydinstrategioihin. Strategiatyöskentelyä ohjaavat Muotoiluakatemian visio, missio ja arvot. Muotoiluakatemian t&k-strategia on
kirjoitettu syksyn 2006 aikana vuosille 2007–2009.

työssä tähdätään huippuasiantuntemukseen ja profiloitumiseen
sekä kansainvälisen kehityksen eturintamaan.
Pääaineiden ammatilliset hankkeet sidotaan yhteisiin kehityslinjauksiin kumuloituvan tiedon ja osaamisen saavuttamiseksi.

Tutkimus- ja kehitystyö profiloi ja tukee Muotoiluakatemian

Syventävien opintojen tutkimus- ja kehitystyö kokoaa eri pääainei-

koulutuksellisen tehtävän suorittamista ja aluekehitystehtävää.

den sovelluksiin kuuluvia hankkeita suuremmiksi ja vahvemmiksi

Tutkimus- ja kehitystyö on työelämän tarpeista lähtevää pääasiassa

kokonaisuuksiksi. Johtoajatuksia tutkimus- ja kehityshankkeissa

soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä. Se on ammattien ja työteh-

ovat innovatiivisuus, asiakaskeskeisyys, laaja verkottuminen, yrit-

tävien sovellutuksiin ja kehittämistarpeisiin tehtävää tutkimusta,

täjyyden tukeminen ja kansainvälinen yhteistoiminta.

käytännön ja teorian yhdistämistä, pohjautuu käytännön ilmiöihin,

Yleisenä tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena Kuopion Muo-

havaintoihin ja käsityksiin, joissa pyritään toiminnalliseen tavoittee-

toiluakatemiassa on vastata työelämän kehittämisen haasteisiin

seen tai sovellutukseen. Innovaatio voi olla uusi malli, toimintatapa,

ja ennakoida tulevaisuuden tarpeita. Tutkiva toiminta tarkoittaa,

muotoilu, brändi tai konsepti, joka muuttaa vallitsevaa käytäntöä

että opiskelija hallitsee kehittävän, kriittisen ja tutkivan otteen

lisäarvoa tuottavalla tavalla. Innovaatio ei välttämättä ole pelkkä
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omassa työssään. Hän osaa dokumentoida, raportoida ja esitellä

kehitystarpeet. Yhteistoimintaa ja verkostoja yritysten ja elinkeino-

t&k-prosessin ja tuloksen.

elämän organisaatioiden kanssa kehitetään jatkuvasti vilkkaan projektitoiminnan kautta ja mm. rakennerahastohankkeiden avulla.

Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyön tavoit-

Projekti- ja hanketoiminnalla tuemme Muotoiluakatemian

teita:

muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien mukaista asiakas- ja

• Muotoiluakatemia on yksi valtakunnallisista muotoilun ja

markkinointilähtöistä opetusta ja koulutamme opiskelijoita alan

viestinnän osaamis- ja innovaatiokeskuksista, joka palvelee

ammattitehtäviin sekä yrityksiä muotoilupalveluiden käyttäjiksi.

erityisesti Itä-Suomen elinkeinoelämän tarpeita.

Vuosittain toteutetaan yli 50 eriasteista suunnitteluprojektia yritys-

• Tutkimus- ja kehitystyössä huomioidaan monipuolisesti

ten tai yhteisöjen kanssa. Tämän lisäksi lähes kaikki opinnäytetyöt

tuotteen tai palvelun käyttäjän tarpeet ja kestävän kehi-

liittyvät johonkin konkreettiseen tuotekehityshankkeeseen. Erityistä

tyksen näkökulma.

huomiota Muotoilufoorumin toiminnassa kiinnitetäänkin ammatti-

• Kulttuurierojen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen ovat

korkeakoulun ydinprosessien mukaisesti opetuksen ja oppimisen

tuotesuunnittelun ydinosaamisen alueita

sekä tutkimus- ja kehitystyön synergiaan. Tästä syystä myös uu-

• Tutkimus- ja kehitystyö lisää Muotoiluakatemian asiantun-

den, 2006 käyttöön otetun opetussuunnitelman uudistamistyön

tijuutta ja näyttää suuntaa tulevaisuuden osaajille

yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli tutkimus- ja kehitystyön sekä

• Tulevaisuuteen varustaudutaan liittymällä/sitoutumalla

opetus- ja opiskelutoimintojen kehittäminen yhä paremmin toisi-

muotoilun ja viestinnän tulevaisuusmaisemaa kehittäviin

aan täydentäväksi ja hyödyntäväksi toiminnaksi sekä vastaamaan

kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

työelämävaatimuksia.
Muotoiluakatemian asiantuntijuus on vahvinta suunnittelutyön

Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminta osana

sisällössä eli visuaalisen muotokielen ja estetiikan hallinnassa

Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystoimintaa

sekä käyttäjälähtöisessä ja kokonaisvaltaisessa suunnittelussa.
Palvelumme voivat olla yksittäisiä muotoilu- ja tuotekehitystehtäviä,

Muotoilufoorumi on Kuopion Muotoiluakatemian muotoiluinno-

käytettävyystutkimuksia, yritysviestinnän tehtäviä, taideteoksia,

vaatioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukeskus. Se yhdistää

tuotemallistojen suunnittelua, yhteisproduktioita, luovan toimin-

Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyön, opetuksen

nan ohjaustapahtumia, kilpailuja sekä omana palvelumuotonaan

ja oppimisen sekä käytännön työelämän laajaksi oppimisympäris-

pikavalmistuspalvelut (pikamallinnus).

töksi. Muotoilufoorumi on muotoilun ja viestinnän asiantuntijuutta

Muotoilufoorumin hanke- ja projektitoiminnan kautta toteutuvat

tuottava, kokoava ja ylläpitävä keskus, joka rakentaa ja ylläpitää

monimuotoisesti ammattikorkeakoulun perustehtävät: opetus ja

Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyön yhteyksiä elinkei-

oppiminen, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystehtävä.

noelämään. Muotoilufoorumi organisoi ja koordinoi akatemian
hanketoimintaa ja tuottaa palvelutoimintana yrityksille ja yhteisöille

Esimerkkejä tutkimus- ja kehityshankkeista

ydinosaamiseensa kuuluvina osaamisalueina muotoilun ja viestin-

PUUMI-puumuotoilulla innovaatioihin, ESR 2005–2007

nän palvelukokonaisuuksia:

EU:n 1-tavoiteohjelmaan (ESR) kuuluva PUUMI – puumuotoilulla

• muotoiluun ja graafiseen viestintään liittyvät tutkimus-, muo-

innovaatioihin -projekti aloitettiin 2005 helmikuussa. Tavoitteena

toilu- ja tuotekehityspalvelut

PUUMI:ssa on muotoilun käyttötapojen sekä käyttäjälähtöisen ja

• mallinnus- ja pikavalmistuspalvelut

monialaisen tuotekehityksen laajentaminen puutuotealan yrityksiin.

Muotoilufoorumin palveluksessa työskentelee hankepäällikkö,

Hankkeessa järjestetään yrityskoulutusta, toteutetaan tuotekonsep-

kaksi projektisuunnittelijaa, sekä projekti- ja hanketoiminnassa

teja ja luodaan toimiva innovaatioketju, joka pystyy tuottamaan

mukana olevaa opetushenkilöstöä. Muotoilufoorumin toimintaa

tuotekokonaisuuksia asuin- ja julkiseen rakentamiseen.

ohjaa johtoryhmä, jossa on edustus kaikilta Muotoiluakatemian

Projektissa aloitti vuonna 2006 viisi uutta yritystä (projektissa

opetuksen laitoksilta, tulosaluejohtaja, talous- ja hallintojohtaja,

yhteensä 17 yritystä). Monet yrityksille tehdyistä konseptointipro-

aikuiskoulutus ja projektitoiminnan edustus sekä koulutuspääl-

jekteista etenivät jo kohti tuotantoa. Hankkeen vaiheita ja tuloksia

likkö.

esiteltiin vuoden aikana koulutustilaisuuksien, pienten näyttelyiden

Kuopion Muotoiluakatemian tutkimus- ja kehitystyön lähtö-

sekä Muotoiluakatemian normaalin PR- ja tiedotustoiminnan

kohtana on alueen työ-, elinkeino- ja kulttuurielämän tutkimus- ja

kautta. Keväällä 2006 aloitettiin hankkeessa kehitettävän inno14

vaatioketjun toiminnallinen pohdiskelu sekä sen teoreettinen

kiksi kuvitustöitä. Toimeksiannot julkaisujen suunnittelussa ovat

mallinnus. Työ jatkui yrityskierroksilla syksyllä ja aineiston analyysit

myös lisääntyneet. Graafisen viestinnän laitoksen myyntiprojekteja

ja lopullinen mallinnus saadaan valmiiksi 2007. Myös alihankinnan

vuonna 2006 olivat mm:

verkottamistyö aloitettiin projektiyritysten kesken.

• Triangeli-kirjastopäivien tunnus ja oheismateriaali
• Minna Canth-instituutin tunnus, graafinen ohjeisto ja www-

HILIMA-ympäristö, tuotteet ja luovuus ikääntyneiden hyvin-

sivut

voinnissa, ESR 2003–2006

• Kuopion kaupungin teknisen viraston juhlavuoden tunnus vuo-

EU:n 1-tukihanke HILIMA-projekti, joka oli osa Savonia-ammatti-

delle 2007

korkeakoulun terveysalan koordinoimaa ARVO-hanketta, päättyi

• Pakkasbaletti/Satubalet -kirjasen ulkoasun suunnittelu

toukokuun lopussa. Hankkeessa luotiin moniammatillinen toi-

• Minna ja Hugo -pulloetikettien suunnittelu Minna-musikaaliin

mintamalli Savonia-ammattikorkeakoulun toimintaan. Hankkeessa

liittyen

mallinnettiin eri alojen asiantuntijuuden käyttöä opetuksessa

• Mainosfilmi Samesor Oy:lle

vanhustyön alueella, joka oli hankkeen pilottialueena. Koko hank-

• Kahden terapiakorttisarjan suunnittelu

keen loppuraportti laadittiin julkaisun muotoon ja lisäksi HILIMAn

• Verkkotuutorsivuston suunnittelu ja toteutus Kuopion yliopiston

osuudesta koostettiin cd-rom, joka julkaistiin KuMu:n Taitemia-

Kansanterveystieteen laitokselle

julkaisusarjassa.

• Norrum Oy:n kotisivut

Hyvinvointiosaamisen kehittäminen, OPM 2003–2006

Keramiikka- ja lasimuotoilun laitoksen kansainvälinen

Opetusministeriön erillismäärärahalla toteutettavassa, Savonia-am-

toiminta oli aktiivista. Yhteistyössä Tallinnan taideakatemian opet-

mattikorkeakoulun yhteisessä, Hyvinvointiosaamisen kehittäminen

tajien ja opiskelijoiden kanssa toteutettiin Kuopiossa liekkipolttoon

-hankkeessa on tavoitteena eri koulutusalojen yhteisvoimin tuottaa

liittyvä workshop toukokuussa 2006. Laitos oli myös edustettuna

lisäarvoa alueen elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille sekä kunta-

kansainvälisessä keramiikkatapahtumassa elokuussa Bornholmin

laisille hyvinvoinnin näkökulmasta.

saarella Tanskassa. Vuonna 2006 valmistuivat myös ensimmäiset

Kuopion Muotoiluakatemiassa Hyvinvointiosaamisen kehittäminen -hanke jakaantui kahteen pääteemaan: toisessa perehdyttiin
erityisesti hyvinvointikontekstiin muotoilun ja viestinnän alueella

lasimuotoilua pääaineenaan painottaneet opiskelijat sekä opinnäytetyöt Kuopio Tanssii ja Soi -festivaaleille.
Keramiikka- ja lasimuotoilulaitoksen myyntiprojekteja olivat

ja toisessa hyvinvointia lähestyttiin tulevaisuusnäkökulmasta.

2006 muun muassa:

Jälkimmäisessä keskeisenä tavoitteena on ollut etsiä vastauksia

• Mustinlampi/keraaminen taideteos

kysymykseen, kuinka tulevaisuusnäkökulma voidaan konkretisoida

• Klassillinen lukio/Taideteoksen suunnittelu ja toteutus

opetussuunnitelmassa, opetus- ja oppimismenetelmissä, tutkimus-

• Tilataideteos/Kivinen

ja kehitystyössä sekä hanke- ja palvelutoiminnassa.

• Lasinen enkeliveistos -hautamuistomerkki

Esimerkkejä maksullisen palvelutoiminnan projekteista

Tuotemuotoilun laitoksen vuoden 2006 myyntiprojektit

Suunnittelu- ja tuotekehitysprojektien sisältö vaihtelee toimek-

liittyivät pääasiassa Pohjois-Savossa toimivien pk-yritysten tuote-

siannon mukaisesti. Uusia tuotteita suunniteltaessa se yleensä

kehitystoimintaan, jossa muotoilun avulla tuotteiden visuaalisia

sisältää koko prosessin läpiviemisen ideasta tuotteeksi. Jo ole-

arvoja ja käytettävyyttä parannettiin. Tehtävät jakaantuivat uusien

massa olevien tuotteiden kohdalla suunnittelutyö voi kohdentua

tuotekonseptien luomiseen sekä tuotteiden suunnitteluun käytet-

vain johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Taideteosten tuottamisessa

tävyyden ja valmistettavuuden näkökulmista. Nousevana suuntana

taas oleellisinta on teoksen esteettinen laatu, sen ainutkertaisuus

yrityksille suuntautuvassa palvelutoiminnassa on tuotekonseptointi,

ja kohdentaminen määrättyyn tarkoitukseensa.

jonka kautta tarkastellaan vapaammin mahdollisia suuntia uusille
tuotteille.

Graafisen viestinnän laitoksen yritysprojektit olivat yritys-

Tuotemuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2006 olivat

viestintään liittyviä kehittämisprojekteja, kuten yritystunnusten,

muun muassa:

mainosmateriaalin, yrityksen visuaalisen ilmeen tai sähköisen

• Savonia-amk:n Studia 2006 -messuosaston suunnittelu ja ra-

multimedian suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tehdään esimer-

kenteiden valmistus
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• Korttelimuseon ulkokylttien suunnittelu ja toteutus

• Paholaisen palkka-ampuja -oopperan puvustuskankaiden ja

• Uusiotuoteohjeisto Eko-seutu hankkeelle

pukujen kuviointi, värjäys ja erikoiskäsittelyt

• Paperiannostelija: keksinnöllisen innovaation muotoilu
Vaatetusmuotoilun laitoksen myyntiprojektit olivat muun

• Laitekotelon muotoilu Remote Analysis Oy:lle
• Laitekotelon muotoilu sekä viimeistellyn pikamallisarjan toteutus

muassa puvustusprojekteja, työ- ja imagovaatetuksen suunnit-

Mega Elektroniikka Oy:lle.

telua, uniikkivaatteiden suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisten

• Vanhusten kommunikointivälineen muotoilu ja testisarjan toteu-

myyntimallistojen suunnittelua, mallikappaleiden toteutusta sekä

tus Turvapolku -hankkeelle

markkinointitapahtumien järjestämistä. Mittava hanke oli jälleen

• Melusuojan muotoilutyö Suojasauma Oy:lle

oopperapuvustuksen toteutus Cava-säätiön tuottamalle Paholai-

• Tuotekonseptointia Benepower Oy:lle

sen palkka-ampuja -oopperalle. Tähän Nilsiän Louhosareenalla

• Ensihoitorepun muotoilutyö Cronwells Oy: lle

esitettyyn ja vuonna 2007 Kansallisoopperaan siirtyvään ooppe-

Vuonna 2006 PUUMI- projektissa toteutettuja kaluste- ja tila-

raan toteutettiin englantilaisen Ruari Murchisonin suunnitelmien

suunnittelukonsepteja lähdettiin viemään muutamissa yrityksissä

pohjalta puvustus. Mittava projekti antoi siihen osallistuville opiske-

jo tuotantoon, kuten:

lijoille suurenmoisen tilaisuuden kehittää osaamistaan ja toteuttaa

• Terassikaluste- ja puiset pienesinesarjat Viilutuote Oy:lle

luovuuttaan yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Samalla

• Muuntuva säilytystilajärjestelmä Nelko Oy:lle

tekijät olivat osallisina tekemässä merkittävää kulttuuritapahtumaa

• Julkitilan tuoli Savon ammatilliselle koulutuskuntayhtymälle

ja siten edistämässä alueen kulttuurituotantoa. Puvustuksen sai

• Joustavan urheilulattian kiinnityssysteemi Parkettiasennus

myös J.V. Snellmanin juhlavuoden tapahtumiin kuulunut Meidän

R.Korhonen Oy:lle

mies -musikaali.
Vaatetusmuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2006

Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojektit liittyivät taide- ja

olivat muun muassa:

sisustustekstiilien suunnitteluun ja toteutukseen. Niitä toteutet-

• Paholaisen palkka-ampuja -oopperapuvustuksen toteutus

tiin projektiopinnoissa ja opinnäytetöinä useisiin yksityiskoteihin

• Vaatemallistojen suunnittelu, toteutus ja OTOS-myyntinäyttelyn

ja julkisiin tiloihin. Jälkimmäisestä mainittakoon Niiralan Kulma

järjestäminen entisessä Turon tehtaanmyymälän tiloissa

Oy:n toimistotilan aulaan suunniteltu ja valmistettu tekstiilitaide-

• Musikaalin Meidän mies – kuvaelmia J.V. Snellmanista ja suo-

teos. Maljapuron palvelukotiin suunniteltiin nk. elämyshuone,

malaisuudesta puvustus ja visualisointi

jonka tarkoituksena on toimia virikkeellisenä ja elämyksellisenä

• Snellman-illallinen -tapahtuman visualisointi

toimintatilana. Laitoksen opiskelijat toteuttivat myös useita käden

• Kafetemian henkilökunnan työvaatteiden suunnittelu

taitojen ja luovan toiminnan ohjausprojekteja lapsista ikääntynei-

• Luistelunäytösasujen suunnittelu ja toteutus Varkauden Taito-

siin. Hyvinvointiteema oli lähtökohtana myös opiskelijoiden lukio-

luistelijat ry:lle

laisten kanssa yhteistyönä tehdyssä projektissa, jossa lukiolaisten

• Työvaatekonseptin suunnittelu Lappi-Hunaja Oy:lle

mieltymysten pohjalta valmistettiin pienoismallien perusteella

• Mainospuvun suunnittelu ja toteutus kahvila Trubelle

Oma pesä -teokset esiteltäviksi Muotoiluakatemian näyttelyssä.
Savonia-ammattikorkeakoulun tanssin opiskelijoiden kanssa to-

Muotoilufoorumin pikavalmistuspalvelut

teutettiin yhteistyöprojekti, jossa tekstiiliopiskelijat suunnittelivat

Muotoilufoorumin Mallintamo on saanut hyvin jalansijaa pikaval-

ja valmistivat minitekstiiliteokset ja tanssin opiskelijat ideoivat

mistuspalveluiden tuottajana. Palvelutoiminta mallintamisessa on

minitekstiileistä tanssiteokset.

ollut jatkuvasti kasvussa. Muotoilijat ja tekniset suunnittelijat osaa-

Tekstiilimuotoilun laitoksen myyntiprojekteja vuonna 2006

vat yhä enemmän hyödyntää Mallintamon palveluita. Suunnitteli-

olivat muun muassa:

joiden lisäksi keksijät ja taiteilijat ovat hyödyntäneet pikavalmistusta

• Nuori Soittaa! -tapahtuman visuaalinen ilme

ideoiden konkretisoinnissa ja kaupallistamisessa.

• Kahvila Truben sisustussuunnitelma

Vuoden 2006 aikana pikavalmistuksessa toteutettiin jonkin

• Niiralan Kulma Oy:n taidetekstiili

verran piensarjatuotantoa. Teknisten ominaisuuksien, kuten pin-

• Taide- ja sisustustekstiilien suunnittelua yksityiskoteihin

nanlaadun ja mittatarkkuuden kehittyminen ovat lisänneet piensar-

• Maljapuron palvelukodin elämyshuoneen suunnittelu

jatuotannon kysyntää. Valmistustekniikan ehdottomiin etuihin kuuluvat kustannustehokkuus ja tuotesarjojen päivityksen helppous:
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muutokset mallisarjaan eivät yleensä lisää valmistuskustannuksia

edistämään avoimuutta sekä opintojen ja kelpoisuuksien nykyistä

tai valmistusaikaa. Vuoden aikana on toteutettu myös tarkkoja, tek-

parempaa akateemista tunnustamista Euroopassa.

nisiä malleja sekä massiivisten tuotantolinjojen pienoismalleja.
		

Esittelyssä kansainvälinen toiminta

Erasmus-yhteistyö perustuu korkeakoulujen tai niiden laitosten välisiin sopimuksiin. Erasmus jakaantuu kolmeen toisiinsa
liittyvään toimintoon, jotka ovat korkeakoulujen eurooppalainen
yhteistyö (mm. intensiivikurssit), opiskelijoiden ja opettajien liik-

Kulttuurialalla Kuopion Muotoiluakatemiassa kansainvälinen toi-

kuvuus sekä temaattiset verkostot. Vuoden 2006 aikana Kuopion

minta (kv-toiminta) tukee koulutuksen, opetuksen ja tutkimuk-

Muotoiluakatemialla on ollut 17 Sokrates/Erasmus ohjelman

sen kokonaiskehittämistä. Kansainvälistä toimintaa toteutetaan

alaista yhteistyöoppilaitosta, joiden kanssa on toteutettu sekä

opetussuunnitelmassa sekä tutkimus- ja kehityssuunnitelmassa

opettaja- että opiskelijavaihtoa. Muotoiluakatemia on solminut

asetettujen tavoitteiden ja linjausten mukaisesti. Tavoitteena on

myös kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia.

vakiinnuttaa kansainvälinen yhteistyö koulutusohjelmien ope-

Kuopion Muotoiluakatemian opettajilla on hyvät mahdollisuu-

tussuunnitelmiin siten, että opiskelija oppii jo opintojen aikana

det tehdä osa työstään ulkomaisessa partnerikorkeakoulussa ja

ymmärtämään ja kohtaamaan kulttuurialan kansainvälistyvän

kehittää osaamistaan kansainvälisesti. Opettajavaihtojen aikana

työelämän. Koulutuksen päättyessä opiskelija on saavuttanut

perehdytään ulkomaisiin opetussuunnitelmiin sekä opetus- ja op-

sellaisen asenne-, tieto- ja taitotason, jota toiminta kulttuurialan

pimismenetelmiin ja -metodeihin partnerikorkeakouluissa. Samalla

kansainvälistyvässä työelämässä edellyttää.

opettajat tutustuvat kansainvälisiin kollegoihinsa ja rakentavat näin

Vuoden 2006 aikana Kuopion Muotoiluakatemia on jatkanut

omaa kansainvälistä opettajayhteisöään ja verkostoaan. Toimin-

monipuolista kansainvälistä toimintaansa osana Savonia-ammat-

tavuoden 2006 aikana opettaja- ja asiantuntijavaihtoon lähti 16

tikorkeakoulun kansainvälistä yhteistyötä. Toiminta on saanut

henkilöä. Vastaavasti Kuopion Muotoiluakatemiassa vieraili vuoden

kiinteitä yhteistyömuotoja ja toiminnoissa on edetty määrätietoi-

aikana 11 ulkomaista opettajaa ja asiantuntijaa.

seen ja vastavuoroisesti osapuolia hyödyttävään toimintaan sekä

Kuopion Muotoiluakatemiassa opiskelijoille on luotu hyvät

opetuksen että tutkimustoiminnan alueella. Ylemmän tutkintotason

mahdollisuudet suorittaa osa tutkinnostaan ulkomaisissa partneri-

tulevaa yhteistyöverkostoa on rakennettu tekemällä valmistelevat

korkeakouluissa. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla

yhteistyösopimukset viiden ulkomaisen yliopiston kanssa.

suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa

Kuopion Muotoiluakatemian kansainvälisen koulutusyhteistyön

tutkintoa. Ulkomailla opiskelu on siis sekä ajallisesti että sisällölli-

keskeisiä muotoja ovat opiskelija- ja opettajavaihdot, harjoit-

sesti osa kotimaista tutkintoa, eikä näin ollen pidennä säännön-

telijavaihdot, opintosuunnitelmien ja opetuksen kehittäminen

mukaista tutkinnon suoritusaikaa. Kuopion Muotoiluakatemiassa

(projektit) sekä opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen vuoro-

opiskelijavaihto suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista

vaikutuksessa korkeatasoisten ja monipuolisten kansainvälisten

opintosuunnitelmaa (HOPS). Ensimmäisen opiskeluvuoden jäl-

yhteistyökumppaneiden kanssa. Kulttuurialalle tyypillisiä kansain-

keen opiskelijan on mahdollista hakeutua opiskelu- tai harjoittelu-

välisen toiminnan muotoja ovat luonnollisesti myös opettajien

jaksolle ulkomaille. Kansainvälinen vaihtojakso tarjoaa elämyksiä,

toiminta kansainvälisissä asiantuntijaverkoissa, näyttelyvaihto,

kokemuksia ja uudenlaista oppia maailmalta. Vuoden 2006 aikana

osallistumiset kansainvälisiin kilpailuihin, vierailevat asiantuntijat ja

Kuopion Muotoiluakatemiasta lähti yli kolme kuukautta kestä-

opettajat sekä osallistumiset kansainvälisiin kongresseihin.

vään kansainväliseen opiskelijavaihtoon yhteensä 24 opiskelijaa.

Kuopion Muotoiluakatemiassa kansainvälistä toimintaa toteut-

Opiskelijavaihtoon kuuluvat myös lyhyet, kestoltaan alle kolmen

tavat tulosaluejohtaja, koulutuspäällikkö, opettajat ja opiskelijat

kuukauden pituiset vaihtojaksot. Lyhytkestoiseen opiskelijavaihtoon

yhdessä. Toteutusta ovat tukemassa Savonia-ammattikorkeakoulun

lähti vuoden 2006 aikana yhteensä 19 opiskelijaa.

kv-toimisto ja yksikön kv-koordinaattori, joka toimii yhteistyössä

Muotoiluakatemiasta Erasmus-vaihtoon lähtevät opiskelijat

Muotoiluakatemian laitoksilla kv-toiminnasta vastaavien opettajien

voivat osallistua intensiivisille kielivalmennuskursseille (Erasmus

kanssa. Tärkeimpänä toimintaa ohjaavana ohjelmana on EU:n

Intensive Language Courses EILC), joita järjestetään Euroopan

Sokrates/Erasmus ohjelma. Erasmus-alaohjelma pyrkii nostamaan

harvinaisemmissa kielissä vaihdon kohdemaassa. Toimintavuo-

korkea-asteen koulutuksen tasoa. Tavoitteena on kannustaa kor-

den aikana vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat osallistuneet mm.

keakouluja kansainväliseen yhteistyöhön ja lisätä opiskelijoiden

Portugalin ja Viron kielen EILC-intensiivikursseille.

ja opetushenkilökunnan liikkuvuutta. Alaohjelman avulla pyritään
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Toimintavuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota opiskeli-

ammattikorkeakoulututkinnon kansainvälisen yhteistyöverkoston

joiden kv-työharjoittelumahdollisuuksista tiedottamiseen. Opiskeli-

laajentamista ja koulutuksen sisällön kehittämistä.

joita on ohjattu suorittamaan tutkintoon kuuluva työharjoittelu ulko-

Oman kokonaisuuden kv-toiminnassa muodostivat Italia-kon-

mailla. Kansainvälisen opiskelijavaihdon ja ulkomailla suoritettavan

taktit. Jo edellisenä vuonna alkanut yhteistyö eteni kohti konkretiaa.

työharjoittelun yhteensovittaminen on erinomainen vaihtoehto.

Kauppakamarien ja aluehallinnon sekä pk-teollisuusyhdistysten

Ulkomailla opiskelu ennen työharjoittelun suorittamista antaa

yhteistyöllä Italiassa on luotu kattavia yrityspalvelukeskusten pal-

hyvän pohjan vieraalla kielellä toimimiseen ja erilaisessa toiminta-

veluverkkoja. Italialaiset olivat erityisen kiinnostuneita Kuopion

kulttuurissa työskentelyyn. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan

Muotoiluakatemian koulutusmallista, jossa tuotekehityksen opin-

vaihtojakson jälkeen on luontevaa siirtyä ulkomaisen työyhteisön

not toteutetaan projektitoiminnan kautta suorassa yhteistyössä

harjoittelijajäseneksi. Vuoden 2006 aikana Kuopion Muotoilu-

alueen yritysten kanssa. Keväällä Italiassa vieraili pohjoissavolainen

akatemiasta lähti yli kolme kuukautta kestävään kansainväliseen

delegaatio, joka koostui Kuopion kaupungin yrityspalveluiden,

työharjoitteluun yhteensä 9 opiskelijaa. Opiskelijalle kansainvälinen

konsultaatioyritysten, Kuopion Muotoiluakatemian ja Itä-Suomen

kokemus on kilpailuvaltti. Työnantajilta tulleen palautteen mukaan

lääninhallituksen edustajista. Tapaamisessa keskusteltiin yhteistyö-

opiskelijan tutkinnon aikana suorittamaa ulkomaanopintojaksoa

muodoista Trenton ja Visenzan kauppakamarien, aluehallinnon,

sekä ulkomailla suoritettua työharjoittelua arvostetaan.

yrityspalvelukeskusten, Venetsian yliopiston sekä yrityshautomoiden kanssa.

Kuopion Muotoiluakatemiaan saapuva vaihto-opiskelija saa
tuekseen kv-koordinaattorin lisäksi sekä opettaja- että opiskelijatuu-

Lisäksi aloitettiin yhteistyöneuvottelut Pistoijan aluehallinnon

torin. Laitosten kv-opettajatuutorit ohjaavat saapuvia opiskelijoita

(Economic Development Department, Office for European Po-

pääasiassa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Muotoiluakatemian

licies) edustajien kanssa. Marraskuussa järjestettiin yhteistapaa-

opiskelijat voivat osallistua kansainväliseen toimintaan toimimalla

minen Espanjassa, Valenciassa sijaitsevassa AIDIMA-nimisessa

kansainvälisenä tuutoropiskelijana Muotoiluakatemiaan tuleville

teknologia- ja tutkimuskeskuksessa. Tapaamisessa kartoitettiin

ulkomaisille opiskelijoille. Kansainväliseen toimintaan osallistuvien

eri koulutus- ja yritysorganisaatioiden yhteisiä intressejä muotoi-

opiskelijatuutorien tehtävänä on auttaa Muotoiluakatemiaan opis-

lun, globaalin markkinoinnin, tutkimuksen (tekniset innovaatiot),

kelemaan saapuvaa opiskelijaa sopeutumaan opiskelijayhteisöön

ympäristökysymysten ja kestävän kehityksen alueilla. Osallistujia

ja suomalaiseen kulttuuriin. He myös järjestävät ulkomaisille vaih-

tapaamisessa oli Italaista, Espanjasta, Saksasta ja Suomesta.

to-opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa. Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla
on mahdollisuus perehtyä suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen

Näyttely-, messu- ja tiedotustoiminta

myös Savonia-ammattikorkeakoulun Finnish for beginners -kurssin
avulla. Kuopion Muotoiluakatemiaan saapui ulkomailta yli kolmen

Muotoiluakatemian opiskelijoiden saavutuksia, projekteja ja taitoja

kuukauden pituiseen opiskelijavaihtoon 20 opiskelijaa vuoden

esiteltiin vuoden 2006 aikana yli 20 näyttelyssä oppilaitoksen

2006 aikana. Lisäksi 8 opiskelijaa ulkomailta vieraili Muotoiluaka-

omissa tiloissa. Näyttelyitä ovat rakentaneet opiskelijaryhmät, yksit-

temiassa kansainväliseen näyttelytoimintaan liittyen.

täiset opiskelijat ja ohjaavat opettajat. Kuopion Muotoiluakatemian

Muotoiluakatemiassa suoritettujen tutkintojen tulee olla kan-

koko opetuksen kattava ja sen monipuolisuutta esittelevä näyttely

sainvälisesti vertailukelpoisia ja annetun opetuksen laadun kan-

on ollut Satoa - nuorten suunnittelijoiden kesänäyttely.

sainvälistä tasoa. Tämän lisäksi nopeasti kansainvälistyvä koulutus

Näyttelyitä on viety myös talon ulkopuolelle. Kuopion Mu-

ja työelämä edellyttävät niin opettajilta kuin valmistuvilta opiskeli-

siikkikeskuksessa ollut Jälkeemme 2100 -minitekstiilien näyttely

joiltakin vahvaa substanssiosaamista, monikulttuurista osaamista

sai runsaasti katsojia Musiikkikeskuksen monipuolisen tarjonnan

ja riittävää kielitaitoa. Kuopion Muotoiluakatemiassa tehtävällä

aikana marras- ja joulukuussa. Näyttelyn tuotteiden myynti tapahtui

kansainvälisellä toiminnalla ja yhteistyöllä halutaan suunnata

internetin hiljaisessa huutokaupassa, jonka kautta ostajat pystyivät

toimintaa kohti edellä mainittuja tavoitteita.

jättämään tarjouksensa. Helsingissä opiskelijoiden töitä oli esillä
kesä-heinäkuussa Compost Galleryssä.

Kansainvälinen hanketoiminta

Valtakunnallinen Snellmanin juhlavuosi nousi esille erilaisina

Kansainvälisen hanketoiminnan tavoitteena on kehittää uusia

tapahtumina myös Kuopiossa. KuMussa järjestettiin nuorille juh-

muotoja opiskelija- ja henkilövaihtoon sekä oppilaitoksen ja yri-

lavuoden teemaan liittyvä julistekilpailu, järjestettiin koululaisille

tysten väliseen yhteistyöhön. Näihin liittyen jatkettiin ylemmän

ladontatyöpajoja ja koottiin suuri näyttelykokonaisuus Kuopion
18

Muotoiluakatemian näyttelytiloihin. Saa sanoa -näyttelyllä julistet-

Designer Glass Competition -muotoilukilpailussa toiseksi sijoittui

tiin sanan vapautta ja esiteltiin kuopiolaisten painotalojen historiaa.

Heikki Viinikainen suunnittelemallaan cocktail-lasilla.

Historia, nykypäivä ja tulevaisuus koottiin yhteen laajalla ja informa-

Tiedotustoiminnan kulmakivi ovat medialle suunnatut ajankohtai-

tiivisella näyttelykokonaisuudella. Niin ikään Snellman juhlavuoteen

set tiedotteet ja yhteyksien pitäminen. Muotoiluakatemia onkin

kuuluvaan musikaaliin Meidän mies -kuvaelmia J.V. Snellmanista

ollut runsaasti esillä tiedotusvälineissä. Uutiset, näyttelyartikkelit

ja suomalaisuudesta toteutettiin visualisointi ja puvustus.

sekä opiskelijoiden haastattelut ovat kertoneet monin eri tavoin

Kansainvälistä näyttelytoimintaa edusti Kuopion ystävyyskau-

oppilaitoksen toiminnasta.

pungissa Besançonissa Institut Universitaire de Formation des
Maîtres’ssä syyskuussa ollut näyttely. Tuotemuotoilun yliopettaja

Liikevaihto ja tulos

Hannu Oksanen oli paikalla näyttelyä rakentamassa ja esittelemässä toimintaamme ranskalaiselle näyttelyväelle. Toukokuussa

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Muotoiluakatemian talouden

2006 pidettiin keramiikka- ja lasimuotoilun laitoksen ja Tallinnan

puitteet on rajattu opetusministeriön vahvistamassa, kuntayhtymän

taideakatemian opettajien ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä

ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa. Yhdistyksen näkökulmasta

liekkipolttoon liittyvä workshop, jonka yhteydessä tallinalaisilla

katsottuna pääasiallinen liikevaihdon osa muodostuu myynti-

vierailla oli näyttely Taitemia-galleriassa.

tulosta, jonka se saa laskuttaessaan tukipalvelukokonaisuuden

Muotoilun messuille osallistuminen on osa Kuopion Muotoilu-

tuottamisesta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymää. Kun-

akatemian tiedotustoimintaa ja yhteyksien hankkimista elinkeino-

tayhtymä saa Muotoiluakatemian osalta lakisääteisen rahoituksen

elämään. Helsingissä järjestettävät Lukiolaisten liiton Studia-messut

opetusministeriöstä sen vahvistamin perustein.

kuuluvat jokavuotiseen toimintaan. Rakenna- ja asu messuilla

Kuntayhtymän Muotoiluakatemian toimintaan myöntämä yksik-

Kuopio-Hallissa esiteltiin Puumi – puumuotoilulla innovaatioihin

köhintarahoitus oli vuonna 2006 5 413 866 € . Tästä summasta

messuosasto. Jalometallimuotoilun opiskelijat töineen olivat esil-

kuntayhtymä maksoi sen palveluksessa olevan Muotoiluakatemian

lä kello- ja kulta-alan ammattitapahtumassa Gold, Silver, Watch

opetushenkilöstön palkat sivukuluineen 2 318 660 € ja loppuosa,

-messuilla Wanhassa Satamassa Helsingissä. EU-hankkeemme

3 095 205 €, muodosti tukipalvelukokonaisuudesta laskutettavan

Puumi oli lisäksi esillä näyttelyllä torikioski- ja esiintymislavakon-

summan.

septeista Iisalmen kulttuurikeskuksella, Verkostopäivässä Toivalassa

Kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kuopion

ja Toriseminaarissa Iisalmessa, jossa käytiin läpi PUUMI:ssa tehtyjä

Rouvasväenyhdistys vastaa myös opetusministeriön erillisrahoituk-

suunnitelmia Iisalmen torille. Kansainvälinen messuosallistuminen

sella tapahtuvasta hanketoiminnasta.

oli toukokussa 2006 International Contemporary Furniture Fair

Savonia-ammattikorkeakoululle myönnetystä hankerahoitukses-

New Yorkissa. Osastomme hyvinvointi-teemalla ja opiskelijoiden

ta Kuopion Muotoiluakatemialle tuli kertomusvuonna rahoitusta

tuotteilla saatiin runsaasti huomiota ja osa töistä noteerattiin

kaikkiaan 56 008 €. Rahoitus jakaantui seuraaviin hankkeisiin:

myös kansainvälisessä mediassa. Messuosallistumisen ansiosta

• tutkimus- ja kehitystoimintaan (hyvinvointiosaamisen kehittä-

päästiin myös yhteistyöhön yhdysvaltalaisen kalustevalmistajan

minen) 42 900 €

Turnstonen kanssa.

• avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestämiseen

Muotoiluakatemian opiskelijat ovat osallistuneet vuoden aikana
kansainvälisiin ja kotimaisiin kilpailuihin. Elintarviketurvallisuusviraston logon ja graafisen ohjeiston suunnittelukilpailun voiton
saavutti graafisen viestinnän opiskelija Marja-Riitta Kolari. Voiton

13 108 €.
Osaa hanketoiminnasta sitoudutaan rahoittamaan myös yksikköhinnasta ohjattavalla vastinrahalla.
Osa liikevaihdosta koostuu yhdistyksen maksullisen palvelutoi-

arvokkuutta lisää se, että kilpailuun osallistui 60 tekijää, joista osa

minnan tuotoista (Kafetemian myynti, tuotot yritysprojekteista ja

oli mainostoimistoja ja muita alan ammattilaisia.

pikavalmistuksesta, raaka-ainemyynti, julkaisumyynti, jne). Maksul-

Kansainvälisessä KAHLA Porzellan 20 dreams of a hotel -muo-

lisen palvelutoiminnan myynti kertomusvuonna oli 507 835 €.

toilukilpailussa toisen palkinnon voitti keramiikka- ja lasimuotoilun

Tavoitesopimusneuvotteluissa opetusministeriön ja Savonia-

opiskelija Jenni Mäki espressokuppi-lautasparilla Take ja Mikko

ammattikorkeakoulun välillä on sovittu, että käyttötalouden tu-

Myllymäki sai kunniamaininnan valaisimellaan Fallen/Captured.

loista 20 % tulee muusta rahoituksesta kuin perusrahoituksesta

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetyssä Bombay Sapphire

(=yksikköhintarahoitus) ja muusta opetusministeriöltä tulevasta
rahoituksesta. Tämä tuo velvoitteen panostaa yhä enemmän
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Rahoitus

mm. maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta
tapahtuvaan tulojen hankintaan.
Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hallitus tulee esittämään

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen rahoituksellinen asema on ollut

22.3.2007 kokoontuvalle yhdistyskokoukselle, että tilikauden 2006

hyvä. Maksuvalmiussuhde laskettuna rahoitusomaisuuden ja

tuloksesta tehdään siirrot muotoilupalkintorahastoon ja rakennus-

lyhytaikaisten velkojen suhteena oli 2,8, mikä on osoitus erittäin

rahastoon. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden 2006 tulos osoittaa

hyvästä maksuvalmiudesta. Vakavaraisuus on myös erittäin hyvä.

ylijäämää 156 690,40 €. Yhdistyksen toiminnan kannattavuus

Omavaraisuusaste (oman pääoman osuus koko pääomasta)

on ollut hyvä. Toteutuneet tuotot olivat 109 % budjetoiduista,

vuoden 2006 lopussa oli 81%.
Pitkäaikaisia lainoja kertomusvuoden lopussa oli 450 000 €.

toteutuneet kulut 99 % budjetoiduista.

Kyseessä on Turon kiinteistön peruskorjauksia sekä väestönsuojan
Uusi ammatillisten oppilaitosten rahoitusta koskeva laki

rakentamista varten otettu laina.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus perustuu merkittävältä osin

Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu lähinnä ostoveloista ja

opetusministeriön myöntämään yksikköhintarahoitukseen. Vuo-

työnantajasuorituksista (joiden maksu tapahtuu vasta vuoden

den 2006 alusta tuli voimaan uusi rahoituslaki. Sen mukaisesti

2007 puolella) sekä siirtoveloista, joissa suurimpana tekijänä on

ammattikorkeakoulujen rahoitus määrittyy toisaalta laskennallisen

toimihenkilöiden lomapalkkajaksotus.

opiskelijamäärän mukaan (70 % rahoituksesta) ja toisaalta suo-

Investoinnit

ritettujen tutkintojen määrän mukaisesti (30 % rahoituksesta).
Opetusministeriö vahvistaa vuosittain kullekin koulutusalalle yksikköhinnan. Kulttuurialan – johon muotoilun ja viestinnän opetus

Muotoiluakatemian vuoden 2006 vahvistettu investointibudjetti oli

kuuluu – yksikköhinta vuodelle 2006 oli 9 516,79 €/opiskelija.

yhteensä 830 000 ja toteutuneet investoinnit 830 835 €, josta
irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit olivat 134 825 € ja Turon

Opiskelijoiden laskennallisen määrän mukaan määräytyvä

kiinteistön peruskorjausinvestoinnit 696 010 €.

osuus rahoituksesta on 70% alan yksikköhinnasta eli kulttuurialalla 6 485,13 €. Laskennallisena opiskelijamääränä käytetään

Turon kiinteistön peruskorjaus sisälsi koko rakennuksen ve-

vahvistettujen aloituspaikkojen määrää kerrottuna tutkinnon pi-

sikaton uudistamisen ja lännenpuoleisen päätyseinän lämpö-

tuudella. Kuopion Muotoiluakatemiassa nuorten koulutuksessa

rappauksen (Muotoiluakatemian rakennus erotettiin naapuri-

aloituspaikkoja oli 140. Kun tutkinnon pituus on neljä vuotta,

kiinteistön rakennuksesta), sisäpihan seinien korjausrappauksen

rahoituksen opiskelijamääräkerroin on 560. Aikuiskoulutuksessa

ja piha-alueen lopullisen kunnostuksen. Pihankansi uudistettiin

vuosipaikkoja oli 58.

kesällä 2005 ja viimeistelytyöt suoritettiin kesän 2006 aikana.

Uusi rahoituslaki toi rahoitukseen myös tuloksellisuuselementin:

Kertomusvuoden aikana rakennettiin Turon kiinteistöön kokonaan

osa ammattikorkeakoulun rahoituksesta määräytyy suoritettujen

uusi väestönsuoja.

tutkintojen määrän mukaan. Vuoden 2006 tuloksellisuusosiossa

Muut investoinnit suuntautuivat irtaimeen käyttöomaisuuteen.

määräävänä tekijänä olivat vuosina 2003 ja 2004 suoritettujen

Kone-, laite- ja kalustohankinnat olivat yhteensä 107 367 € ja

tutkintojen määrä. Suoritettujen tutkintojen määrän mukaan mää-

atk-ohjelmistohankinnat 25 213 €. Lisäksi tietoverkkoon tehtiin

räytyvä rahoituksen tuloksellisuusosio on kaikille koulutusaloille

pieniä parannuksia.

sama ja kertomusvuonna se oli 2 765,76 €.

Laitehankinnat sisältävät nykyisin varsin suuren määrän tieto-

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä saa opetusministeriötä rahoituk-

koneita, tulostimia ja dataprojekteja. Huomattavaa on, että em.

sen edellä kerrotulla, rahoituslain säätämällä tavalla. Ylläpitäjä voi

hankinnoista investointeihin luokitellaan vain palvelinkoneiden

ammattikorkeakoulun sisällä päättää itsenäisesti opetusministeri-

ja Mac-tietokoneiden hankinnat. Henkilökohtaiset tietokoneet

öltä tulleen valtion rahoituksen jaosta eri koulutusalojen kesken.

(pöytäpc:t) sekä kannettavat tietokoneet käsitellään vuosikului-

Kuopion Muotoiluakatemian rahoituslain mukainen kuntayhtymälle

na. Kertomusvuoden aikana näitä hankintoja tehtiin 62 444 €:n

tullut rahoitus oli vuonna 2006 5 680 680 €. Kuntayhtymän

arvosta investointien lisäksi.

päätöksellä Muotoiluakatemian toiminnan rahoitukseen ohjattiin

Investointiehdotukset kootaan vuosittain opetuksen laitoksilta

5 413 866 €.

sekä muiden vastuualueiden vastuuhenkilöiltä eli henkilöstö itse
vaikuttaa tältäkin osin toiminnan kehittämiseen ja hankintojen priorisointiin. Ymmärrettävästi ehdotuksia tulee useimmiten enemmän
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kuin mitä resurssien puitteissa on mahdollista toteuttaa. Mutta

hanke- ja projektitoiminnassa 3, opintosihteerin ja koulutussuun-

investointivauhti on ollut viime vuosina melko reipas ja niinpä

nittelijan tehtävissä 3 toimihenkilöä ja yksi tiedottaja.

opetuksen laitoksilla vallitsevat hyvin ammattimaiset olosuhteet

Lisäksi vuoden 2006 aikana Kuopion Muotoiluakatemiassa on

ja muillakin toiminnan vastuualueilla investointien kautta on voitu

työskennellyt 50 päätoimista opetuksen ja opetuksen hallinnon

työskentelyolosuhteita ja – tilanteita kehittää.

viranhaltijaa. Opetushenkilöstön määrä kuvaa tilannetta 31.12.

Investoinneista vuosikuluiksi on kirjattu tilinpäätöksessä poistoja
vastaava summa. Yhdistyksen suunnitelman mukaiset poistot
tehdään elinkeinoverolain mukaisina.

Opetuksen ja opetuksen hallinnon viranhaltijoiden työnantaja on
Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä.
Toimihenkilöiden palkat määräytyvät yksityisen opetusalan
työehtosopimuksen mukaisina kunkin tehtävän vaativuuden ja

Tilat

henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Kaikki työsuhteessa
olevat saivat kuukausipalkkaa.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat lähes

Työterveyshuolto on järjestetty Kuopion Oma Lääkäri Oy:n

kokonaan Muotoiluakatemian opetustoiminnan käytössä. Pieni

kanssa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta. Se sisältää sekä

osa lähinnä toimistotyyppisiä työhuoneita Turon kiinteistössä on

lakisääteisen että vapaaehtoisen, ns. sairaanhoidon osuuden,

vuokrattu ulkopuolisille. Vuokralaisten joukossa on sekä Muotoi-

jonka työnantaja kustantaa. Uusille opetus- ja toimihenkilöille

luakatemian opettajia että joitakin Akatemiasta aiemmin valmis-

järjestettiin työhöntulotarkastus työsuhteen alussa ja henkilöstölle

tuneita muotoilualan yrittäjiä.

ikäkausitarkastuksia 5 vuoden välein 50-vuotiaaksi asti ja sitten

Ns. pääkoulu sijaitsee osoitteessa Piispankatu 8, jossa opetusti-

kolmivuotisjaksoissa. Lisäksi kolmen vuoden välein on työterveys-

lojen lisäksi toimivat hallintotilat, Taitemian kirjasto, Taitemia-galleria

hoitajan suorittamat tarkastukset niille henkilöille, jotka altistuvat

ja muut näyttelytilat, Muotoilufoorumi sekä opiskelijaruokalana

työssään esim. melu- tai pölyhaitoille tai liuotinaineille.

toimiva lounaskahvila Kafetemia. Rakennusten pinta-ala on kaikki-

Työterveyshuollon kustannukset olivat kertomusvuonna yhteen-

aan 7 354 m2. Ns. Turon kiinteistö osoitteessa Niiralankatu 15 on

sä 26 167,01 € keskimäärin 75 työterveyshuollon piiriin kuuluneen

toinen yhdistyksen omistama kiinteistö, jonka tilat ovat pelkästään

henkilöstön osalta eli 348,89 €/henkilö (vuonna 2005 345,27

opetustoiminnan käytössä lukuun ottamatta em. ulkopuolisille

€/henkilö). Työterveyshuollon osalta korvattavien kustannusten

vuokrattuja tiloja. Turon kiinteistön pinta-ala on 6 013 m2.

enimmäismäärä, josta 50 %:n korvaus tulee, on 135,40 €/henkilö

Yhdistys on sopimuksessaan sitoutunut huolehtimaan siitä,
että Muotoiluakatemian käytössä olevat tilat ovat laadullisesti
ammattikorkeakoulutoimintaa vastaavalla tasolla.

ja sairaanhoidon osalta 203,20 €/henkilö.
Sairauspoissaolopäiviä toimihenkilöillä oli 1044 kalenteripäivää. Yli kuukauden yhdenjakosoisia sairauslomia oli yhdeksällä

Peruskorjausten lisäksi vuosittain on panostettu huomattavia

työntekijällä, yhteensä 767 päivää. Kun yli kuukauden pituiset

summia kiinteistöjen vuosikorjauksiin. Kesän 2006 aikana Piispan-

yhdenjaksoiset sairauslomat jätetään huomioimatta, sairauspois-

kadun kiinteistössä uusittiin nelosrakennuksen (tuotemuotoilun

saolopäiviä toimihenkilöillä oli 277 kalenteripäivää eli keskimää-

teoria- ja atk-tilat) viemäri- vesi- ja lämpöjohdot sekä patterit, to-

rin 10,3 päivää/toimihenkilö. Työterveyshuollon piirissä oli 27

teutettiin keramiikan työtilojen (rakennus 3) lattiapintamateriaalin

toimihenkilöä. Sairauslomia kertomusvuoden aikana oli kaikkiaan

uusiminen sekä pienehköjä korjauksia Kafetemian tiloissa ja lisäksi

23 toimihenkilöllä. Sairauslomapäiviä ilman lääkärintodistusta

tietohallinnon tiloissa valaistuksen uusiminen.

toimihenkilöillä oli 12 kalenteripäivää.

Kiinteistöjen vuosikorjauksiin yhdistys käytti (Turon kiinteistön

Opetushenkilöstöllä sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2006

peruskorjauksen lisäksi; ks, kohta investoinnit) rahaa kertomus-

563 kalenteripäivää. Yli kuukauden yhdenjaksoisia sairauslomia

vuonna yli 392 000 €.

oli neljällä opetushenkilöstöön kuuluvalla, yhteensä 311 kalente-

Henkilöstö

jätetään huomioimatta, sairauspoissaolopäiviä opetushenkilöstöllä

ripäivää. Kun yli kuukauden pituiset yhdenjaksoiset sairauslomat
oli 252 kalenteripäivää eli keskimäärin 5,25 päivää / opetushenkiKuopion Rouvasväenyhdistyksen palveluksessa oli 26 toimihen-

löstöön kuuluva. Työterveyshuollon piirissä oli 48 opetushenkilös-

kilöä. Taloushallintoon kuuluvissa tehtävissä työskentelee 5 toimi-

töön kuuluvaa. Sairauslomia oli kaikkiaan 21 opetushenkilöstöön

henkilöä, kiinteistötoiminnoissa 4, ravintopalvelussa 5, kirjasto- ja

kuuluvalla. Ilman lääkärintodistusta olevia sairauslomapäiviä kertyi

informaatiopalveluissa 2, tietohallinnossa 3, Muotoilufoorumin

18 kalenteripäivää.
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Keskeisimpiä työkyvyttömyyden syitä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kasvaimet ja mielenterveyden häiriöt. Kuntien
eläkevakuutuksen tietojen mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja
mielenterveyden häiriöt ovat kunta-alalla merkittävimmät työkyvyttömyyden syyt, jotka kattavat kaksi kolmasosaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairauksista.
Työkyvyn säilyttäminen ja parantaminen ovat olennainen osa
yhdistyksen henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön vapaa-ajan toimintaan on panostettu mm. tukemalla uima- ja kuntosalilippujen
hankintaa. Myös kuntoutushalukkuutta on kartoitettu ja halukkaat
on ohjattu työterveyshuollon kuntoutustarvearviointiin. Toteutuneita kuntoutusjaksoja toimihenkilöistä oli kertomusvuoden
aikana yhdellä.
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n toimintaa johtaa Kuopion
Muotoiluakatemian johtaja Eija Vähälä. Hänen lisäkseen johtoryhmään kuuluvat koulutuspäällikkö Heikki Jylhä-Vuorio sekä talous- ja
hallintojohtaja Leena Innanen.
Yhdistyksen jäsenten aktivointi
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenistöä on pyritty aktivoimaan Kuopion Muotoiluakatemian toiminnan kautta. Jäsenille
on tiedotettu ja heitä on kutsuttu moniin näyttelyiden avajaisiin,
muotinäytöksiin ja opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi
jäsenistölle on järjestetty omia luentoiltoja cocktail-tarjoilujen
kanssa. Vuosikokoukseen on pyritty saamaan asiantuntijaluento
tai kulttuuriohjelmaa.
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Näkymät vuodelle 2007

Hallinnon uudistus

• Tukipalvelujen uudelleen organisoinnin ja konsortiohankkeen

Opetusministeriön alaisina toimivien ammattikorkeakoulujen an-

yhteydessä on tarpeen tarkistaa kuntayhtymän ja Kuopion

tamien selvitysten mukaan toimipisteverkko tiivistyy lähivuosina

Rouvasväenyhdistyksen välistä sopimusta.

merkittävästi, sillä ammattikorkeakoulut ovat tehneet esitykset

Tukipalvelut esitetään organisoitaviksi siten, että ne kaikki olisivat

opetusministeriölle 20 yksikön lopettamisesta kokonaan tai niiden

koko ammattikorkeakoulun yhteisiä. Jokaisella tukipalvelulla olisi

siirtämisestä toisen yksikön yhteyteen.

oma budjetti. Tukipalveluprosessien omistajina toimisivat ammat-

Myös ylläpitojärjestelmien kehittäminen etenee. Kolmessa

tikorkeakoulun ylimmät johtajat siten, että kukin heistä vastaisi

ammattikorkeakoulussa on päätetty ylläpitopohjan laajentami-

kahdesta tukipalveluprosessista myöhemmin sovittavan työnjaon

sesta. Kahdessa ammattikorkeakoulussa taas on selvityksen alla

mukaan. Tukipalvelun operatiivisesta toiminnasta vastaisivat erik-

yhteinen ylläpitojärjestelmä yliopiston kanssa. Tämä tarkoittaisi

seen nimettävät päälliköt, jotka toimisivat tukipalveluhenkilöstön

samalla ylläpitomuodon muuttamista osakeyhtiöksi. Kahdessa

lähiesimiehinä.

kunnan ylläpitämässä ammattikorkeakoulussa on päätetty selvittää
ylläpitojärjestelmän muuttamista osakeyhtiömuotoiseksi.

Tulosalueiden määrä ehdotetaan vähennettäväksi viidestä kolmeen siten, että tulosalueet muodostetaan ammattikorkeakoulun

Myös Savonia-ammattikorkeakoulussa on meneillään useita

osaamisalueiden mukaisesti. Kolmeen tulosalueeseen siirtyminen

hallinnonuudistushankkeita. Kuntayhtymän hallitus asetti kokouk-

tuo mukanaan hallinnossa säästöjä, jotka rehtori ja selvitysmies

sessaan 11.10.2005 Pekka Pulkkisen hallinnon selvitysmieheksi,

ovat arvioineet merkittäviksi.

jonka tehtävänä on selvittää mm. hallinnon toimivuutta. Selvitystyön
edetessä yhtymähallitus on kokouksessaan 12.10.2006 hyväksynyt

Korkeakoulujen yhteistyö

hallinnon uudistyölle seuraavat periaatteet:

Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistyön tarpeellisuudesta

Tavoitteena on

ja sen yksityiskohtaisemmasta selvittämisestä on tehty päätös. Yh-

• Alentaa ammattikorkeakoulun hallinnon kustannuksia vähin-

teistyön tavoitteena on itäsuomalaisen ammattikorkeakoulutuksen

tään 10 % aloituspaikkojen supistumisen mukaisesti.

rakenteellisen kehittämisen, aluevaikutuksen ja yliopistoyhteistyön

• Ammattikorkeakoulun toiminnan kehittäminen entistä yh-

kehittäminen.

tenäisemmäksi.

Selvitys yhteistyön tiivistämisestä on tarkoitus tehdä hankkeessa,

• Keskushallinnon ja tulosalueiden hallinnon ja johtamisen.

joka esitellään keväällä opetusministeriön kanssa käytävissä tavoi-

yhteensovittaminen ja organisaatiotasojen vähentäminen te-

tesopimusneuvotteluissa. Tavoitteena on käynnistää se Itä-Suomen

hokkuuden parantamiseksi.

lääninhallituksen tukemana jo alkuvuodesta 2007, ja saada selvi-

• Ylläpitäjähallinnon ja sisäisen hallinnon yhteistyön edistä-

tys valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Hanketta vetää

minen.

Pohjois-Karjalan AMK. Selvitys keskittyy erityisesti ammattikorkea-

Tästä seuraa toimenpide-esityksinä mm. seuraavaa:

koulujen ydintehtäviin: opetukseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön.

• Prosessijohtamista on vietävä eteenpäin. Käytännössä se

Ensimmäinen konkreettinen yhteistyöaskel on tarkoitus ottaa

tarkoittaa erityisesti tukipalvelujen järjestämistä siten, että tu-

tutkimus- ja kehitystoiminnassa, jossa tavoitellaan Itä-Suomen

losalueilla olevat ko. tukipalveluita hoitavat henkilöt ovat yhden

ammattikorkeakoulujen yhteisiä EU:n suorarahoitteisia hankkeita.

johtajan/päällikön alaisia.

Toisena yhteistyöalueena on ammattikorkeakoulujen Venäjälle

• Tulosaluejakoa on syytä tarkastella uudelleen.
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suuntautuvat toiminnot, mm. opiskelijarekrytointi Pietarissa ja

sekä keramiikan työtilojen osalta sosiaalitilojen remontointi. Muilta

naapuruusohjelmarahoitteiset kehittämishankkeet.

osin kiinteistön korjaukset ovat enemmänkin vuosikorjaustyyppisiä
korjauksia ja saneerauksia.

Savonia-ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Kuopion yliopiston
kanssa selvittänyt tukipalvelujen yhteistä tuottamista ja ammattikorkeakoulun sijoittumista yhteiselle kampukselle. Konsortioyhteistyö
Kuopion yliopiston kanssa on edennyt ja tukipalvelujen osalta
yhdistämistyötä jatketaan yhteisen toimintamallin luomiseksi.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kuopion Muotoiluakatemia jätti kuntayhtymän hallinnolle ja edelleen opetusministeriölle esitettäväksi, että muotoilun koulutukseen
saataisiin lupa aloittaa ylempi amk-tutkinto vuonna 2008. Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tutkintonimeltään
Muotoilija (ylempi AMK) ja koulutusohjelman nimi: Tuoteinnovaatiot ja strateginen muotoiluosaaminen.
Koulutusohjelman keskeiset sisällöt ja opetussuunnitelman painopisteet on määritelty seuraavasti: Tavoitteena on kansainvälisesti
orientoitunut, strategisen muotoiluosaamisen vahva ja uusiutuva
ammattilainen. Erityispiirteenä koulutuksessa suunnitelmassa on
sitoutunut kärkiosaamisen kehittämistä tukeva kansainvälisten
sopimusyliopistojen ja alueen yhteistyöyritysten verkosto muotoiluosaamisen syventämiseksi. Painopisteitä ovat mm: innovaatio-,
strategia- ja muutososaaminen, muotoilun soveltava tutkimus,
kv-osaaminen, johtamis- ja kommunikaatiovalmiudet sekä muotoiluosaamisen markkinointi. Alueen elinkeinoelämä hyötyy osaamisesta opintoprojektien kautta. Kevään 2007 opetusministeriön
kanssa käytävissä tavoitesopimusneuvotteluissa ratkeaa lupa koulutuksen aloittamiseen.
Talous ja rahoitus
Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminnan tulorahoitus perustuu
valtaosin ammattikorkeakoulun ylläpitäjän, kuntayhtymän, Muotoiluakatemian toimintaan myöntämään rahoitukseen. Uudesta
rahoituslaista olemme kertomusvuoden aikana saaneet ensimmäiset kokemukset ja koko ammattikorkeakoulun kannalta opetusministeriön myöntämässä rahoituksessa ei tapahtunut suurta
muutosta aikaisempaan verrattuna, kuten joillakin ammattikorkeakouluilla. Myös Muotoiluakatemian osalta pyrimme tehostamaan
maksullisen palvelutoiminnan tulorahoitusosuutta ja tutkimus- ja
kehitystyön eri rahoitusmahdollisuuksia.
Yhdistyksen rahoituksellinen pohja on vakaa. Vuodelle 2007
kiinteistöjen osalta ei ole suunnitelmissa kovin mittavia investointeja. Pääkoulun osalta on suunnitelmissa suorittaa ykkösrakennuksen (Kirkkokadun puoleinen siipi) ikkunoiden vaihto sekä
puutalon (Piispantalon) ulkoverhouksen ja ikkunoiden maalaus
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TULOSLASKELMA	

1.1.-31.12.2006

1.1.-31.12.2005

3 270 857,39

2 749 996,13

56 008,00

82 142,77

Palvelutoiminnan myynti

507 833,59

524 282,49

EU:n tavoite 1-ohjelmatuet

126 454,54

114 775,80

Liiketoiminnan muut tuotot ja avustukset

114 245,12

		

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT 			
Myynti, opetuksen tukipalvelukokonaisuus
Myynti, OPM:n hanketoiminta

4 075 398,64

84 871,40

4 075 398,64

Tuotot yhteensä

3 556 068,59
3 556 068,59

KULUT		
1 012 507,16

1 108 320,92

Poistot

467 988,49

445 343,15

Hankinnat

372 732,52

339 216,04

Kiinteistökulut

712 215,97

520 379,83

Palveluiden ostot

674 079,75

Henkilöstökulut

Toimintakulut yhteensä
Tuotto-/kulujäämä

3 239 523,89

543 856,38

2 957 116,32

3 239 523,89

2 957 116,32

835 874,75

598 952,27

			
VARAINHANKINTA			
Varainhankinnan tuotot

1 290,00

1 290,00

1 390,00

837 164,75

Tuotto-/kulujäämä				

1 390,00
600 342,27

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Korkotuotot

41 505,02

Korko- ja muut rahoituskulut		

16 572,00

25 531,80
24 933,02

1 653,13

23 878,67

			
862 097,77

Tuotto-/kulujäämä		

624 220,94

			
SATUNNAISET ERÄT			
Satunnaiset tuotot		

17 432,66

Satunnaiset kulut		

0,00

0,00
17 432,66

0,00

879 530,43

Tilikauden ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

0,00
624 220,94

				
TILINPÄÄTÖSSIIRROT			
Rakennusrahaston lisäys		

485 000,00

Muotoilupalkintorahaston lisäys		

15 000,00

390 000,00
500 000,00

10 000,00

400 000,00

			
VÄLITTÖMÄT VEROT			
Yhteisövero		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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222 840,03

166 170,38

156 690,40

58 050,56

TASE				

31.12.2005

31.12.2006

			
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT			
	Aineettomat hyödykkeet			
		Aineettomat oikeudet		

27 263,86

		

11 908,85

Muut pitkävaikutteiset menot

33 901,67
39 172,71

23 179,05

57 080,72

	Aineelliset hyödykkeet			
		

Maa-alueet		

		

Rakennukset ja rakennelmat		

	Koneet ja kalusto		

88 568,19

88 568,19

3 128 231,26

2 718 601,62

408 726,15

3 625 525,60

437 601,09

26 025,38

18 000,00

3 244 770,90

	Sijoitukset			
		

Osakkeet ja osuudet		

		

Muut saamiset		

8 025,38
18 000,00

8 025,38
26 025,38

	VAIHTUVAT VASTAAVAT			
	Vaihto-omaisuus			
		Aineet ja tarvikkeet			

132 459,00

133 330,54

	Saamiset			
Myyntisaamiset		

60 421,72

		Siirtosaamiset		

142 849,63

		

Rahat ja pankkisaamiset			

18 117,42
203 271,35

128 021,62

146 139,04

1 594 363,24

1 379 891,79

5 621 688,82

4 986 366,83

638 039,35

638 039,35

				
VASTAAVAA YHTEENSÄ				
				
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA			
Oma pääoma			
	Vapaat rahastot			
		

Rakennusrahasto		

		Toiminnan kehittämisrahasto
		

Muotoilupalkintorahasto		

2 965 026,88

2 480 026,88

319 557,06

319 557,06

29 660,00

3 314 243,94

14 660,00

2 814 243,94

				
	Ed. tilikausien yli-/alijäämä			

423 478,64

	Tilikauden yli-/alijäämä			

156 690,40

365 428,08
580 169,04

58 050,56

423 478,64

	VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
		Lainat rahoituslaitoksilta		

450 000,00

300 000,00

	Lyhytaikainen			
		Lainat rahoituslaitoksilta		

150 000,00

50 000,00

		

Ostovelat		

396 907,25

447 893,83

		

Muut velat		

		Siirtovelat		

58 694,84
183 634,40

18 781,06
789 236,49

180 698,97

697 373,86

				

VASTATTAVAA YHTEENSÄ			

5 621 688,82
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5 023 135,79

Tavoite
31.12.2006

Toteutunut
31.12.2006

liikevoitto

592 549

832 458

+ poistot

350 000

467 988

+ korkotuotot - korkokulut

9 300

24 933

+ varainhankinta

1 350

1 290

0

17 433

RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2006

A. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

+ satunnaiset tuotot - kulut
- Eu-projektien omarahoitusosuus
- välittömät verot
= rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-20 000

3 416

-156 832

-222 840

776 367

1 124 678

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS
8 000

-872

saamiset, lisäys/vähennys (-/+)

-28 000

-20 363

lyhytaikaiset velat, lisäys/vähennys (+/-)

-26 600

-8 138

= käyttöpääoman muutos yhteensä

-46 600

-29 373

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ

729 767

1 095 305

200 000

107 367

vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys (-/+)

B. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
koneet ja kalusto

25 213

tietokoneohjelmat

2 244

tietoverkko
investointivaraus
Turon kiinteistön peruskorjaus

580 000

696 010

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ

780 000

830 834

50 000

50 000

50 000

50 000

-100 233

214 471

1 200 000

1 379 892

C. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-)
pitkäaikaisten saamist. vähennys/lisäys (+/-)
lyhytaik. rahoituksen lisäys/vähennys (+/-)
oman pääoman muutos (muot.palkintorahasto)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ
LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS
LIKVIDIT VARAT 1.1.

-100 233

214 471

1 099 767

1 594 363

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA

1.1.2006

31.12.2006

Saamiset

182 908

203 271

Vaihto-omaisuus

132 459

133 331

Lyhytaikaiset velat

647 374

639 236

LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS
LIKVIDIT VARAT 31.12.

Saamisten muutos

20 363

Vaihto-omaisuuden muutos

872

Lyhytaikaisten velkojen muutos

-8 138
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1.1.2006
31.12.2006

Tilintarkastuskertomus
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2006.
Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella
annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa ja
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja
esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi,
etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.
Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja muiden
tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu
kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on
yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä
vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kuopiossa 15. päivänä maaliskuuta 2007

Pekka Loikkanen				
KHT						
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Elina Laitinen
KHT
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