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Aika

torstai 24.9.2020 klo 8.15

Paikka

Teams

Jäsenet
Aaltonen Niko, puheenjohtaja
Haapala Tero, jäsen
Hannula Mika, 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, esittelijä
Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, sihteeri
Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu
Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu
Isotalo Anne, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi (§3)
Mört Susanna, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi (§3)

1§

Kokouksen avaus
Päätös:

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

3§

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Terveys ja hyvinvointi -sektorin toiminnan ja tulosten esittely
Koulutusjohtaja Anne Isotalo esittelee Terhyn toimintaa ja tuloksia.
Päätös:

4§

Merkittiin tiedoksi Anne Isotalon katsaus sektorin toimintaan ja
Susanna Mörtin katsaus Sun hyvä elämä -konseptiin.

Vuosien 2021-2024 tavoiteneuvotteluiden kansainvälisyysosio
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:
Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävät tavoiteneuvottelut vuosien 2021-2024
sopimusta varten jatkuvat edelleen strategiarahoituksen kansainvälisten toimenpiteiden
osalta. OKM tulee kohdentamaan kansallisesti n. 6 M€/v ammattikorkeakoulujen yhteisiin
kansallisia kansainvälisyystavoitteita kohti johtaviin toimenpiteisiin. Asiasta on käyty yksi
webinaari korkeakoulujen ja ministeriön johtojen välillä ja sitä on tarkoitus jatkaa vielä
kahdessa neuvottelussa.
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OKM:n esityksessä on pohdittu laajasti erilaisia vaihtoehtoja suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälisen vaikuttavuuden lisäämiselle (liite 1). Korkeakoulut ovat antaneet mahdollisuuksista myös omat palautteensa. Hyvin karkeasti voidaan todeta, että korkeakoulusektorien näkemykset korostavat niiden tavoitteiden erilaisuutta. Yliopistopuolella on
nähty tärkeämpänä korkean kansainvälisen tieteellisen tason saavuttaminen ja ammattikorkeakouluissa perustutkinto-opiskelijoiden liikkuvuuteen ja pysyvyyteen liittyvät kysymykset.
Turun ammattikorkeakoulun osalta tavoitteena on pidetty opiskelijasaatavuuden ja Suomeen juurruttamista sekä kansainvälisen TKI-toiminnan vahvistamista. Tärkeimmiksi
OKM:n esittämistä ajatuksista nousisivat tällöin:
•
•
•
•
•
•

Kesä- ja talvikoulut
Harjoittelijaliikkuvuus
Pathway-koulutukset hakijoille (Transnational education)
Kansainväliset tutkimushankkeet strategisilla kärkialoilla
Tutkimusinfran yhteiskäyttö
Eurooppalainen opetus- ja TKI-yhteistyö

OKM:n esittämien aiheiden lisäksi Turun ammattikorkeakoulu on pitänyt esillä tarvetta
olemassa olevien ulkomaalaislähtöisten opiskelijoiden juurruttamista alueelle valmistumisen jälkeen.
Liite 1

Korkeakoulujen ja OKM:n johdon tapaamisen materiaali.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

5§

Päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun asiasta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Koronatilannekatsaus
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila esittelee asian suullisesti.
Laajaa altistumista ei ole yhteisössä vielä tapahtunut ja tilanne on tällä hetkellä hallinnassa. Suojaus- ja hygieniasuosituksia on toistaiseksi noudatettu melko kattavasti. Suurimmat altistumisriskit ovat tällä hetkellä opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnassa.
Päätös:

6§

Katsaus merkittiin tiedoksi.

Yli 200 000 €:n TKI-hankesitoumukset ja hankinnat
Vararehtori Juhani Soini:
Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ohjesäännön perusteella rehtori-toimitusjohtaja Vesa
Taatila tiedottaa hallitukselle allekirjoittamistaan taloudellisista sitoumuksista, merkittävien
yli 200 000 €:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden ja hankintojen
osalta. Yli 500 000 €:n hankkeille ja hankinnoille haetaan hallituksen hyväksyntä.
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Liite 1

24.9.2020 mennessä tehdyt yli 200 000 €:n hankesitoumukset

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

7§

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Liitteen hankelistaan tehtiin teknisiä
korjauksia (AMPI, DMPI ja HCT 2.0.)

Muut asiat
KTK Oy:n tilannekatsaus
Vararehtori Juhani Soini esitteli asian suullisesti.
Sairaanhoitajien loppukoe
Vesa Taatila esitteli lyhyesti kansallisesti kehitettyä sairaanhoitajien loppukoe –konseptia.
Asia on itsessään kiinnostava, mutta se pitää pyrkiä toteuttamaan joustavuus ja kustannukset huomioiden sekä lain puitteissa.
Päätös:

8§

Asiat merkittiin tiedoksi.

Kokouksen päättäminen
Päätös:

Niko Aaltonen
puheenjohtaja

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15.

Sami Savolainen
sihteeri

