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Aika

perjantai 20.3.2020 klo 12.00

Paikka

Zoom-kokous

Jäsenet
Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Lahti Mari, jäsen
Niemelä Jari, jäsen
Paasio Heli, jäsen
Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja
Salenius-Ranki Marja, jäsen
Sundman Pekka, jäsen
Muut osallistujat
Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Este

1§

Pyykkö Riitta, jäsen

Kokouksen avaus
Päätös:

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

3§

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Katsaus Turun ammattikorkeakoulun koronatoimiin
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Turun ammattikorkeakoulu on seurannut sekä AVI:n että OKM:n antamia ohjeita ja määräyksiä. Niiden mukaisesti kansanterveyden ylläpito on ykkösprioriteetti ja ydintoimintojen
ylläpito, etenkin tänä vuonna valmistumaan suunniteltujen opintojen loppuunsaattaminen,
on seuraavana järjestyksessä.
Tilojen käyttö on rajoitettu välttämättömiin käynteihin. Niihin tarvitaan erillislupa johtoryhmän jäseneltä, joka konsultoi asiasta tilapalveluita. Kaikissa käynneissä varmistetaan, etteivät henkilöt kohtaa muita ihmisiä enempää kuin on välttämätöntä, ja että riittävästä hygieniasta huolehditaan.
Opetus on siirretty tapahtuvaksi etänä. Muutos on johtanut tarpeeseen siirtää opintojaksoja syksyn kanssa siten, että keväällä keskitytään enemmän teoriaopintoihin. Opintosuoritusten hyväksymisestä henkilöstöä on ohjeistettu käyttämään aiempaa joustavampi menetelmiä. Harjoitteluja on rajoitettu etenkin sote-alalla, ja niissä tullaan huomioimaan hyväksilukuja joustavasti.
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Vaihto-opiskelijoita on ohjeistettu palaamaan Suomeen. Kaikki eivät ole tämän mukaan
toimineet, vaan ovat halunneet viettää vaihdon loppuun saakka.
TKI-toiminta on siirretty pääosin etätyöhön. Joitain välttämättömiä toimintoja käydään hoitamassa laboratorioissa, mutta niiden osalta noudatetaan ennakkohyväksyntä- ja varovaisuuskäytäntöjä. TKI-toimintaa pyritään ylläpitämään täysimääräisesti kriisin ajan tekemällä projekteista niitä tehtäviä, jotka ovat mahdollisia.
Palveluliiketoimintaa on siirretty mahdollisuuksien mukaan verkkoon, mutta paikkaan perustuneet toiminnot on keskeytetty.
Hallinnollisesti olemme aloittaneet ns. 6. luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut töiden
ja työtehtävien uudelleenjärjestelyjen johdosta. Sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön
kaikkiin allekirjoitusta vaativiin dokumentteihin.
Tilojen ja laitteiden käytöstä on annettu liitteen 1 mukainen ohjeistus. Henkilöstöasioista
on annettu liitteen 2 mukainen ohjeistus. Etätöihin on annettu lisäohjeistusta sekä mahdollisuus hakea kampukselta tarvittavia tietoteknisiä laitteita. Tietoverkkojen toiminnan turvaamiseksi on ryhdytty poikkeustoimenpiteisiin. Viestintä hoidetaan keskitetysti sekä verkkosivujen, Messin, Tuudon että SecAPPin kautta.
Sepänkadun muuttoa Kupittaalle jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Muuton toteuttaminen vaatii, että henkilöstö käy pakkaamassa omia tavaroitaan Sepänkadulla, mikä mahdollistetaan aikataulutetusti. Toiminnassa huomioidaan tarvittavat kokoontumis- ja hygieniaohjeistukset.
Liite 1
Liite 2

Turun AMK:n tilajärjestelyt toiminnan turvaamiseksi
HR-ohjeita

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Todettiin, että huhtikuun vieraskielisen koulutuksen valintakokeen toteutusmuoto muuttuu. Muutoksen merkitys on Turun
AMK:lle pieni.
Päätösesitys hyväksyttiin.

4§

Arvio koronatilanteen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista
Ulla-Maija Lakka:
Koronan aiheuttama poikkeustila tulee vaikuttamaan ammattikorkeakoulun talouteen sekä
tulojen että menojen kautta. Tämän hetken tiedon valossa tämän vuoden osalta voidaan
todeta, että valtionosuus tuloutuu meille suunnitellusti. Sen sijaa tulevien vuosien valtionosuusrahoitus saattaa kiristyä ministeriön aikaisemmin julkistamista näkymistä; kun valtion talous heikkenee, säilyvätkö luvattu rahoituskehys ja indeksit?
Tämän hetken toimintamme vaikuttaa valtionrahoitukseen vuosina 2022-2024. Rahoitusmallin osalta etenkin tutkintomäärien kehitys ja jatkuvan oppimisen pisteitten kertyminen
on todettu tässä tilanteessa haasteeksi. Myös muiden rahoitusmalliin liittyvien tavoitteiden
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saavuttaminen vaatii toteutuakseen luovia ratkaisuja tässä tilanteessa, kun kampukset
ovat käytännössä suljettuja. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat koronan suhteen samassa
tilanteessa, jolloin on todennäköistä, että suhteellinen rahoitusmalli ja 3 vuoden keskiarvolaskenta tasoittavat hetkellistä rahoitusmittarikertymien hidastumista.
TKI-toiminnan oletetaan jatkuvan suhteellisen normaalina myös TKI-liiketoiminnan osalta.
Vaikka ammattikorkeakoulun tilat ovat nyt pääosin suljettuja, Aluehallintoviraston tarkennus TKI-laboratorioiden käyttömahdollisuudesta poikkeustilan aikana vahvistaa tätä käsitystä.
Liiketoiminnan liikevaihdon (ml. koulutusmyynti) arvioidaan jäävän budjetoidusta huomattavasti. Vuotuinen liiketoiminnan liikevaihto on ollut n. 2,5 milj. euroa (3,5% liikevaihdosta)
ja tästä vuodesta eteenpäin on tavoiteltu huomattavaa kasvua. Nyt tilojen ollessa kiinni
liiketoiminnan edistäminen on mahdotonta. Tämän hetken arvio liiketoiminnan menetetyistä tuloista on 800.000 euroa ja poikkeustilanteen pitkittyessä summa luonnollisesti
kasvaa.
Toisaalta, kun tilat ovat kiinni ja ammattikorkeakoulun toiminta siirtyy pääasiassa verkkopohjaiseksi, jää osa suunnitelluista menoista tässä tilanteessa toteutumatta. Tämän hetken positiivisin arvio on, että säästöillä saatetaan jopa kompensoida tulojen menetykset.
Talouden tilannetta seurataan tarkasti jatkossakin. Tällä hetkellä voimassa olevat rekrytointikielto (rehtorin päätös) sekä kielto syntyneiden säästöjen käyttämisestä edesauttavat
talouden hallinnassa poikkeustilan yli. Taloustilanne tullaan käymään kokonaisuutena tarkoin läpin viimeistään tilanteen normalisoiduttua ja myös budjettitarkistukset ovat silloin
mahdollisia, mikäli talouden tasapainottaminen sitä silloin vaatii.
Päätös:

5§

Asia merkittiin tiedoksi. Hallitukselle raportoidaan tilanne maaliskuun toteutuneiden kustannusten jälkeen.

Koronatilanteen henkilöstövaikutukset
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Turun ammattikorkeakoulu on lähtenyt siitä, että perustoimintojen jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa. Talousselvityksen perusteella merkittävimmät rahoituslähteet toimivat
säännöllisesti, mutta pienempiin tulolähteisiin liittyy merkittäviä riskejä.
Olemme käyneet läpi kaikki Turun ammattikorkeakoulun toiminnot ja niissä tarvittavat
henkilöstöresurssit. Muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta henkilöiden työtehtävät jatkuvat poikkeusjärjestelyin nyt ilmoitetun sulkuraamin puitteissa. Niiden henkilöiden osalta, joiden töiden jatkaminen on mahdotonta etätöissä, on tehty järjestelyjä työn
sisältöön.
Turun AMK käy parhaillaan yhteistoimintaneuvotteluita lain 6. luvun mukaisesti. Rehtori
on antanut kaikkia tehtäviä koskevan rekrytointikiellon, josta voi poiketa vain hänen luvallaan.
Tällä hetkellä Turun AMK:n perustoimintojen turvaamiseksi ei ole syytä aloittaa aktiivisempia toimenpiteitä henkilöstön työmäärän vähentämiseksi. Jos poikkeusjärjestelyt jatkuvat nyt esitettyä pidempään tai tiukentuvat nykyisestä, tullaan asiaa tarkastelemaan uudestaan.
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Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

6§

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että tässä vaiheessa ei ole syytä keskeyttää
palkanmaksua tai aloittaa enintään 90 päivän lomautuksiin tähtääviä yhteistoimintaneuvotteluita. Hallitus tule seuraamaan
tilanteen kehittymistä säännöllisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin ja asiaan palataan tarpeen mukaan,
jos tilanne muuttuu.

Muut asiat
Todettiin, että kevään yhteishakuun on tehty varautumissuunnitelma siltä varalta, että sitä
joudutaan siirtämään myöhemmäksi kesä-elokuun välille. Tällä hetkellä edetään nykyisen
aikataulun mukaisesti.

7§

Kokouksen päättäminen
Päätös:

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

Sami Savolainen
sihteeri

