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Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun AMK 
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Soini Juhani, vararehtori, Turun AMK  

 

Este  

 Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja 
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1 § Kokouksen avaus 

 

 Päätös:  Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 § Koronatilanne syyskuussa 2021 

 

 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 

COVID-19 –pandemian synnyttämä erikoistilanne jatkuu Turun ammattikorkeakoulussa. 

Esitystekstiä kirjoitettaessa tilanne on Turun ammattikorkeakoulun osalta rauhallinen. 

Syyslukukauden alussa kampusten käyttöaste on ollut yli 50 prosenttia, jotta uusille opis-

kelijoille on saatu mahdollisuus yhteisöllistymiseen. Tiloja on pyritty käyttämään mahdolli-

simman väljästi. Kampuksilla on vahva maskisuositus ja niiden käyttäjät myös pääsään-

töisesti noudattavat suositusta. 

 

Esitystekstiä kirjoitettaessa tiedossa on kaksi tapausta, joissa koronapositiivinen henkilö 

on liikkunut kampuksella. Tilanteiden selvittämisen jälkeen kummastakaan ei ole seuran-

nut lisäkaranteeneja, koska lähialueilla olleet henkilöt ovat käyttäneet maskeja. 

 

Koronan yleistilanne kehittyy jatkuvasti niin nopeasti, että se on saattanut muuttua ko-

koukseen mennessä. Näin ollen rehtori antaa kokouksessa suullisen katsauksen päivä-

kohtaiseen tilanteeseen. 

 

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi. 

 



  
  

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

4 § Koulutusvastuiden laajentaminen ja lisäaloituspaikat 

 

Vararehtori Juhani Soini: 

 

Turun AMKn tehtävänä on alueen teollisuuden ja työelämän tukeminen osaavan työvoi-

man kouluttamisella ja soveltavalla TKI-toiminnalla. Varsinais-Suomen talousalue on Suo-

men voimakkaimmin kasvavia seutuja. Kehitys on näkynyt mm. työvoimapulana alan eri-

tyisosaajista.  

 

Edellisellä tavoiteneuvottelukierroksella Turun ammattikorkeakoulu haki koulutusvastui-

den laajentamista seuraaville aloille: Rakennusarkkitehti AMK, Sähkö- ja automaatiotek-

niikan insinööri AMK, Muusikko AMK ja Liikunnanohjaaja AMK. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö hylkäsi Turun ammattikorkeakoulun hakemukset vuonna 2020. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudelleen pyytänyt 30.9.2021 mennessä esityksiä sekä 

koulutusvastuiden laajentamisesta, että lisäaloituspaikoista.  

 

Tämän johdosta Turun ammattikorkeakoulun johtoryhmä on uudelleen tarkastellut koulu-

tusvastuiden laajentamisia ja esittää edelleen Rakennusarkkitehti AMK sekä Sähkö- ja 

automaatiotekniikan insinööri AMK koulutusvastuiden hakemista. Näistä yllämainituista 

osaajista on Varsinais-Suomen työmarkkinoilla erityinen jo pitkään jatkunut työvoimapula 

ja työelämä on ollut voimakkaasti kannustamassa Turun ammattikorkeakoulua koulutus-

vastuiden laajentamiseen. Tarkemmat perustelut koulutusvastuista on liitteissä. 

 

 

Liite 1  Rakennusarkkitehtikoulutuksen koulutusvastuu  



  
  

Liite 2  Sähkö- ja automaatiotekniikan Insinööri (AMK) koulutusvastuu 

 

Lisäaloituspaikkojen osalta Tekniikka ja liiketalous -sektori on esittänyt 60 uutta aloitus-

paikkaa tekniikkaan ja liiketalouteen ja Terveyden ja Hyvinvointi -sektori esittää 20 uutta 

aloituspaikkaa. 

 

Ohjauksen ala   Koulutus-/tutkintonimike   Määrä 

 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri  10 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Tietojenkäsittely, tradenomi  10 

Tekniikan alat  Konetekniikka, insinööri   10 

Tekniikan alat  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri 15 

Tekniikan alat  Energia ja ympäristötekniikka, insinööri  15 

Terveys- ja hyvinvointialat  Terveydenhoitaja (AMK)   10 

Terveys- ja hyvinvointiala  Kätilö (AMK)    7 

Terveys- ja hyvinvointiala  Ensihoitaja (AMK)   3 

 

 

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 

 Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun AMK hakee Rakennusarkkitehti 

   AMK sekä Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri AMK  

   koulutusvastuita. Lisäksi hallitus päättää, että Turun AMK ha-

   kee enintään 80 uutta aloituspaikkaa edellä olevan yhteenve-

   don mukaisesti. 

 

 Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin. 



  
  

5 § Salainen asia 

 

6 § Salainen asia 

 

 

7 § Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat 

 

Vararehtori Juhani Soini: 

 

Voimassa olevan johtosäännön mukaisesti rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tiedottaa 

hallitukselle allekirjoittamistaan yli 200 000 €:n hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista 

ja jätetyistä tarjousasiakirjoista. Yhtiön hallitus päättää yli 500 000 euron hankinnat ja ta-

loudelliset sitoumukset lukuun ottamatta yhtiön nimissä jätettäviä TKI-toiminnan hankeha-

kemuksia, TKI-sopimuksia ja tarjousasiakirjoja. 

 

Liite 1 16.9.2021 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset 

   

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

8 § Muut asiat 

 

 Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 

 Hallitusta informoitiin suullisesti seuraavista asioista: 

 



  
  

- Educityn käyttöönoton myöhästymisestä käytävä neuvottelu vuokranantajan kanssa  

- Valmistelu kansainvälisestä liiketoiminta-avauksesta 

- Fraunhofer CML:n kanssa sovitun yhteistyön käynnistyminen Turussa 

- Valtuustoryhmille toimitetaan kutsu tutustua Educityyn 

- Elokuun lopun talousennuste on kääntynyt lievästi positiiviseksi 

 

 Päätös:  Asiat merkittiin tiedoksi. 

 

 

9 § Kokouksen päättäminen 

 

 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35. 

 

 

 

 

 Niko Aaltonen  Sami Savolainen 

 puheenjohtaja  sihteeri 


