LIITE: Korkeakouluyhteisön koronalinjaukset, 19.8.-21.12.2020
Suojavälineiden käyttäminen (19.8.2020, johdon koronatilannekatsaus)
•

•

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi tilanteissa ja tiloissa, joissa turvavälin pitäminen
ei ole mahdollista.
o Kasvomaskin käyttöä edellytetään EXAM-tiloissa sekä esimerkiksi
laboratoriotiloissa ja hoitoalan harjoitustilanteissa, joissa ei voida
toiminnallisuuden takia pitää turvavälejä.
Korkeakoulu tarjoaa kasvomaskit henkilöstölle ja opiskelijoille työ- ja opiskelutilanteisiin,
joissa kasvomaskin käyttöä edellytetään sekä henkilöstön tekemille työmatkoille julkisilla
kulkuvälineillä tai kimppakyydeillä, joissa ei ole mahdollista pitää turvaväliä.
o Kodin ja työpaikan välillä kulkemiseen yliopisto ei tarjoa maskeja.
o Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan) omia
turvallisuusohjeita.

Vaihto-opiskelujen linjaus kevät 2021 (21.8.2020)
•

Jatketaan kevätlukukauden haun valmisteluja normaalisti ja hyväksytään esitys
vaihtotoiminnan jatkamisen mahdollistavasta toimintamallista (lähtevät ja saapuvat
vaihto-opiskelijat ja kv-harjoittelijat):

1. Vastuukysymyksen selkeyttäminen korkeakoulujen ja opiskelijan välillä
Vastuuvapauslomakkeen päivitys/laadinta, kattavat ohjeet pandemiatilanteessa vaihtoon
lähtemiseen, vakuutukset, opiskelijoiden yksilöllinen neuvonta, tiivis yhteistyö
vastaanottaviin korkeakouluihin ja paikallisiin tukitoimiin. Opiskelijan vastuun korostaminen
kohteen turvallisuustilanteen seuraamisesta.
2. Tilanteen seuraaminen ja reagointi

Opiskelijan mahdollisuus arvioida vaihtoon lähtöä viimeiseen saakka ja vastaanottavan
yliopiston oikeus arvioida opiskelijoiden vastaanottamista viimeiseen saakka. Kvliikkuvuuden tiimin/palveluiden mahdollisuus arvioida kohteiden avaamista etukäteen. Eri
vaihtoehtojen avaaminen opiskelijoille.
3. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden tukeminen karanteenitilanteissa

Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta tilanteessa, jossa karanteeniin joudutaan (vrt. saapuvat
tutkinto-opiskelijat).
4. Kansainvälisen liikkuvuuden valmiusryhmä
Luodaan pysyvä toimintamalli opiskelijavaihtoon liittyviä poikkeustilanteita varten.
Kokoonpanossa henkilöitä: kv-liikkuvuuden palvelut, turvatiimi, matkatiimi, johdon edustaja,
muita. Ryhmän toiminta käynnistyy kaikissa poikkeustilanteissa. Ryhmä toteutetaan
yhteisötasolla.

Tartuntaketjujen jäljityksen toimintamalli ja vastuuhenkilöt (3.9.2020)
•

•

Jäljityksen toimintamalli: TAYSille ilmoitetaan korkeakoulun yhteyshenkilö, joka on
tavoitettavissa aina. Yhteyshenkilö huolehtii jäljittämisen aloittamisen ja välittää tiedon
eteenpäin johdolle sekä opiskelijoiden tai henkilöstön yhteyshenkilölle, joka vastaa
tarvittavan tiedon hankkimisesta.
Yhteyshenkilöt Tampereen yliopiston osalta
o TAYS yhteyshenkilö: johtaja Emilia Katajajuuri
o Opiskelijoiden yhteystiedot: suunnittelija Hanna-Leena Lyhdeniemi
o Henkilöstön yhteystiedot: johtaja Ilkka Haukijärvi

Uusien maahan saapuvien ulkomaalaisten työntekijöiden prosessi (3.9.2020)
•

•

•
•
•

•

•

•

Yliopisto solmii laskutussopimuksen taksiyhtiön kanssa, koska näin taksikustannukset
saadaan yliopiston maksettavaksi, eikä voida olettaa, että maahan saapuvalla on
käytettävissään euroja tai luottokorttia. Taksikustannus Helsinki-Vantaalta Tampereelle
on 250-300 euroa. Julkisen liikenteen käyttöä tulisi välttää maahan saapumisen jälkeen
ja Tampereelle ei ole lentoja, joten taksi jää ainoaksi vaihtoehdoksi.
Yksiköstä henkilölle nimitetään yhteyshenkilö, joka koordinoi henkilölle taksikyydin
Helsinki-Vantaalta Tampereelle asunnolle/majoitukseen, jonka ulkomailta saapuva
henkilö on itse varannut ainakin 14 päivän omaehtoisen karanteenijakson ajaksi.
Yhteyshenkilö noutaa asunnon avaimen ja on vastaanottamassa uutta ulkomailta
saapuvaa henkilöä asunnolla antaakseen avaimen.
Ulkomailta saapunut henkilö ilmoittaa kv-hr:lle saapuneensa maahan ja kv-hr ja tdk-hr
hoitavat työsuhteen aloitukseen liittyvät asiat.
Uusi ulkomaalainen noudattaa 14 päivän omaehtoista karanteenia.
Jos henkilö epäilee koronatartuntaa tai hänellä on siihen viittavia oireita, hän on
yhteydessä työterveyteen. Oikeus työterveyspalveluihin on voimassa työsuhteen alusta
lähtien.
Jos henkilöllä on tarve käydä koronatestissä Terveystalossa (testaus
keskitetty Rautatieaseman toimipisteeseen), hän käy siellä taksilla (sama taksiyhtiö ja
laskutus yliopistolle), ellei Terveystalo ole kävelyetäisyydellä henkilön asunnolta.
Kv-hr ohjeistaa henkilöä (etänä kuten tähänkin asti) tarvittavissa viranomaisasioissa
vasta karanteeniajan päätyttyä, jotta vältetään asiointia asunnon ulkopuolella
karanteenin aikana. Omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka henkilö
kävisi koronatestissä ja vaikka saisi negatiivisen tuloksen. Negatiivinen testitulos ei sulje
pois sitä, että testin ottamisen jälkeen henkilö saa tartunnan tai että tartunta on
itämässä.
Omaehtoisen karanteenin ajalle yksikkö huolehtii etätyön toteutumisen.

Matkustaminen syksy 2020 (3.9.2020)
•

Suhtautumisemme liikkuvuuteen on pidättyväinen. Matkavarauksia ulkomaille ei
toistaiseksi tehdä. Ainoastaan kriittiset työmatkat ovat mahdollisia. Luvat
matkustamiseen annetaan provostin toimesta dekaanin suosituksella. Kotimaassa
matkustetaan vain erittäin perustellusta syystä. Omaehtoista karanteenia suositellaan
henkilöille, jotka saapuvat Suomeen maista, jotka eivät ole THL:n turvallisten maiden
listalla.

Syyslukukauden opiskelu, kampusten aukiolo ja kulkuoikeudet (17.9.2020)
•

Jatketaan syyslukukauden loppuun 31.12.2020 saakka seuraavasti:
Opetusjärjestelyt
o Jatketaan lukukausi loppuun (2. periodi) 31.12.2020 saakka kuten syksyn 1.
periodi:
▪ Välttämätön opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä
opiskelijoiden tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla.
▪ Luento-opetus toteutetaan pääasiassa etämuodossa.
▪ Kampuksilla olevia tiloja ja laitteita voidaan käyttää etäopetukseen ja sen
tallentamiseen.
▪ Tiedekunnilla, kielikeskuksella, jatkuvan oppimisen palveluilla (mm.
täydennyskoulutus) ja TAMKissa voi olla perustellusti poikkeavia
opetusjärjestelyjä ja opetustarpeita myös luentotyyppiseen opetukseen.
▪ Samassa opetustilassa voi olla tällöin yhtä aikaa enintään 50 henkilöä
turvallisuus- ja kokoontumissuositukset huomioon ottaen. Myös
suojausvarusteita käytetään tarvittaessa.
▪ Osaamisen osoittamiseen ja tenttimiseen käytetään edelleen
monipuolisesti erilaisia muotoja. Myös EXAM-tenttitilojen varustelua
parannetaan.
Kampusten tilojen käyttö ja aukiolot
o Mahdollistava aukiolomalli 31.12.2020 saakka:
▪ Tartuntariskin minimoimiseksi kampusten ulko-ovet ovat edelleen kiinni ja
kulku tiloihin ainoastaan kulkukortilla (opiskelijat ja henkilökunta).
▪ Aiemmin linjatun mukaan ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista
vierailla kampuksella siten, että liikkuminen organisoidaan järjestäjän
toimesta ulko-ovilta lähtien ja turvallisuusohjeita (kokoontumisrajoitus,
turvavälit, käyttäjätiedot, hygieniaohjeistus) noudattaen.
▪ Ulkopuolisten tapahtumat eivät ole mahdollisia kampuksilla.
▪ Tiloihin kuljettaessa (esimerkiksi tietokoneluokat) on käytettävä aina
kulkukorttia sisäänpääsyssä seurannan mahdollistamiseksi.
▪ Mahdollistetaan kampuksemme laajempi opiskelijakäyttö arkena
rajoittaen käyttöä myöhäisiltoina.
▪ Mahdollistetaan tilojen käyttö myös lauantaisin.
o Huomioitava! Muutokset aukioloihin on mahdollista toteuttaa tarvittaessa hyvin
nopealla aikataululla koronatilanteen niin vaatiessa.

Kevätlukukauden opetus (20.10.2020)
•
•

•

Jatketaan koko kevätlukukausi loppuun kuten syksyn 1./2. periodissa
etäopetuspainotteisesti.
Välttämätön opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä opiskelijoiden
tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla. Luento-opetus toteutetaan pääasiassa
etämuodossa.
Tiedekunnilla, kielikeskuksella, jatkuvan oppimisen palveluilla (mm. täydennyskoulutus)
ja TAMKissa voi olla perustellusti poikkeavia opetusjärjestelyjä ja opetustarpeita myös
luentotyyppiseen opetukseen.

•

•
•
•

Uusien opiskelijoiden opintojen alussa voidaan järjestää tutkinto-ohjelman tai ohjelman
harkinnan mukaan opetusta sekä kampuksilla että etämuodossa.
o erityisesti TAMK, lisäksi TAU pieniä ryhmiä
o ml. kansainvälisten tutkinto-ohjelmien aloittavat opiskelijat
Opetustilanteissa noudatetaan ajankohtaisia turvallisuus- ja kokoontumissuosituksia
(10/2020 50 hlö) sekä kasvomaskisuositusta.
Kampuksilla olevia tiloja ja laitteita voidaan käyttää etäopetukseen ja sen tallentamiseen.
Osaamisen osoittamiseen ja tenttimiseen käytetään edelleen monipuolisesti erilaisia
muotoja.

Kasvomaskisuosituksen tarkennus (20.10.2020)
•

•

•

•

Pirkanmaan maskisuositukseen on tiistaina 6.10.2020 lisätty maskinkäyttösuositus
yliopistoon ja korkeakouluihin. Kasvomaskia suositellaan käyttämään aina
korkeakoulujen tiloissa oleskeltaessa.
o Koskettaa kaikkia tilojen yli 15-vuotiaita käyttäjiä, myös vierailijoita ja lukiolaisia.
Korkeakouluyhteisön jäsenten, vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden toivotaan ottavan
maskisuositus vakavasti ja noudattavan sitä, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla
käyttämättä maskia.
Väitöstilaisuudet:
o Yleisön on pidettävä kasvomaskia koko tilaisuuden ajan.
o Yliopisto tarjoaa maskit niille, jotka saapuvat tilaisuuteen ilman maskia.
o Väittelijän, vastaväittäjän ja kustoksen suositellaan käyttävän maskia koko
tilaisuuden ajan ja vähintään väitössaliin saapuessaan ja sieltä poistuessaan.
o Puhuessa maskin suhteen voi käyttää omaa harkintaa, sillä maskin käyttö
saattaa heikentää äänen kuuluvuutta ja tuottaa siten ongelmia erityisesti niissä
tilanteissa, joissa vastaväittäjä tai jokin muu taho osallistuu tilaisuuteen
etäyhteydellä.
o Väitöstarjoiluja ei ole mahdollista järjestää.
Tampereen yliopiston opiskelijoille järjestetään kangasmaskien jako. Tarkoituksena on
jakaa 2 kpl yksittäispakattuja kangasmaskeja opiskelijaa kohden. Kangasmaskit on
tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka osallistuvat lähiopetukseen tai joilla on muuten tarve
opiskella kampuksilla

Tarkentavat linjaukset, suositukset ja tukitoimet, kevätlukukausi 2021 (12.11.2020)
•

•
•

Vahvistetaan kampuselämä-kokonaisuus kevätlukukaudelle 2021:
o Tartuntariskin minimoimiseksi kampusten ulko-ovet ovat edelleen kiinni ja kulku
tiloihin ainoastaan kulkukortilla (opiskelijat ja henkilökunta).
o Mahdollistetaan kampuksemme laajempi opiskelijakäyttö arkena rajoittaen
käyttöä myöhäisiltoina.
o Mahdollistetaan tilojen käyttö myös sunnuntaisin (ma-su 7.30-22).
Ravintolatoiminta mahdollista arkisin klo 7:30-20:00 ja lauantaisin klo 8:00-15:00
kansallisia ja yhteisön ohjeita noudattaen.
Kirjaston tilat ovat pääsääntöisesti auki ma-pe klo 8-19.
o Kirjaston 24/7 -tilat auki ma-su klo 7.30-22 (Hervannan kirjasto ja Linnan hiljaisen
työskentelyn lukusali, Arvo1 oppimiskeskus).
o Kirjaston asiakaspalveluaika arkisin klo 10-16.

Loma-aikoina tai muulloin kirjaston kiinniollessa myös kirjaston 24/7-tilat ovat
kiinni.
o Kirjaston aineistoon pääsy mahdollista myös yhteisön ulkopuolisille henkilöille.
▪ Noutopiste Hervannassa kuten syksyllä.
▪ Tutkimussuunnitelmaa tekeville jatko-opiskelijaksi haluaville
mahdollistetaan väliaikainen, määräaikainen kulkuoikeus (max. 2 vko)
yhden kampuksen kirjastoon sen asiakaspalveluaikana ohjaavan
professorin tai dekaanin suosituksella.
Sähköinen tenttiminen
o Aukioloajat: Tenttiminen mahdollista yliopistolla opiskelijoiden kulkuoikeuksien
puitteissa. Myös sunnuntaisin tenttiminen mahdollista. Arkipyhinä tenttiminen
mahdollista (Hervannan kampus, Päätalo, Pinni A ja Arvo)
o TUNI EXAM -tenttivierailu edelleen mahdollista ma-pe klo 8-16. Ei arkipyhinä.
o Opiskelijat noudattavat EXAM-tiloissa hygieniaohjeistusta (kasvomaskien käyttö
ym.)
o Tenttien kahden tunnin keston rajauksesta luovutaan 1.1.2021 lähtien.
o Riskiryhmään kuuluvien tentit ja lisäajalliset tentit suoritetaan esteettömässä tai
erityistenttitilassa
Perinteinen tenttiminen
o Jatketaan kuten syyslukukaudella, jollei viranomaisten ohjeistukset tai
suositukset/rajoitukset muutu.
o Käytännön järjestelyt:
▪ käytössä olevien turvallisuusohjeiden mukaan
▪ pääsääntöisesti enintään 50 hlö / sali
▪ muutamissa suurimmissa saleissa suurempi henkilömäärä mahdollista 2
metrin turvavälillä
▪ valitaan isoin mahdollinen sali
▪ tarjotaan kasvomaskit (vahva suositus)
▪ hyvä hygienia (mm. käsidesit tiloissa)
o Riskiryhmään kuuluvilla mahdollisuus vaihtoehtoiseen suoritustapaan tai
erityisjärjestelyihin
Väitöstilaisuudet kevätlukukaudella 2021
o Jatketaan nykyisellä, toimivalla peruskonseptilla; neljä tapaa toteuttaa väitös.
1= perinteinen (ei streamausta), 2=täysin etä, 3=osittain etä, 4=seuranta etä)
o Väitösvaraukset viimeistään 3 viikkoa ennen tilaisuutta kampusassistenteille.
o Väitösten toteuttamisten aikatauluja parannetaan.
▪ Lisätään muita aikavaihtoehtoja kuin perjantai klo 12 (klo 11 ja 13) ja
porrastetaan väitöksiä.
▪ Samaan aikaan alkavia väitöstilaisuuksia kampuksella enintään kaksi.
▪ Väitökset mahdollisia poikkeustapauksissa myös torstaisin ja lauantaisin.
▪ Tarvittaessa kokousisäntätoiminto voidaan hankkia ostopalveluna.
▪ Lauantaipäivien lisäkustannukset kohdistetaan tiedekunnille.
o Väitöksissä noudatetaan kaikkia voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeita.
▪ Mm. turvavälit, kokoontumisrajoitukset (10/2020 50 hlö), kasvomaskit,
osallistujalistat.
▪ Väitöskahvien järjestäminen kampusten tiloissa ei ole mahdollista.
o Tarkastetaan ohjeistusta epidemiatilanteen niin vaatiessa.
o

•

•

•

Liikkuvuus kevätlukukaudella 2021 (24.11.2020)
•

Jatketaan kuten syksyllä 2020: Suhtautumisemme liikkuvuuteen on edelleen
pidättyväinen. Matkavarauksia ulkomaille ei toistaiseksi tehdä. Ainoastaan kriittiset
työmatkat ovat mahdollisia. Kotimaassa matkustetaan vain erittäin perustellusta syystä.

Tapahtumien järjestäminen kevätlukukausi 2021 (24.11.2020)
•
•
•

•
•
•

Jatketaan kuten syksyllä: tilaisuudet järjestetään mahdollisuuksien mukaan etänä.
Korkeakouluyhteisön ulkopuolisten toimijoiden tapahtumia ja tilanvarauksia ei
järjestetä/tehdä keväälle 2021.
Sisäisten toimijoiden suuria tapahtumia (tilasta ja toteutuksesta (ml. turvallisuus) riippuen
yli 50-100 hlö) ei ole mahdollista järjestää kampuksilla.
o Esim. yrityspäivät, kyykkä, vappuun liittyvät tapahtumat, konsertit, seminaarit
Ei kosketa opetustapahtumia (m. väitökset, tentit, valintakokeet).
Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan korkeakouluyhteisön ja AVIn ohjeita ja
linjauksia.
Linjausta tarkastellaan uudelleen koronatilanteen tai viranomaisten linjausten
muuttuessa.

Väitöstilaisuuksien järjestäminen (24.11.2020)
•

Pandemiaryhmässä 12.11.2020 käsiteltiin kampuselämää liittyvää kokonaisuutta.
Väitöstilaisuuksien järjestelyihin ehdotetaan seuraavaa muutosta kevätlukukaudelle
2021:
o Väitöskahvien järjestäminen kampusten tiloissa on mahdollista turvallisuusohjeita
noudattaen.

Korkeakouluyhteisön linjausehdotukset 3. periodi (21.12.2020)
•

Opiskelu ja työskentely toteutuvat lukuvuoden kolmannella periodilla pääosin
verkkoyhteyksin, ja vain välttämätön lähiopetus ja tentit järjestetään pienissä ryhmissä.
Kampuksella työskentelyssä jatkamme lukuvuoden kolmannen periodin ajan 1.12.2020
sovittuja käytäntöjä:
o Tavoitteena toiminnan jatkaminen ja valmistumisen turvaaminen; jokaisen
toimijan vastuu on tärkeää.
▪ Tuetaan opiskelijoiden valmistuminen turvallisesti. Kulkuoikeudet ovat
voimassa toistaiseksi kuten nyt, mutta kampuksille tullaan ja siellä
oleskellaan ainoastaan välttämättömistä syistä.
o Vahva etätyöskentely- ja opiskelusuositus (ml. opetus, tutkimus, ohjaustoiminta);
kampuksilla työskennellään ainoastaan silloin kun se on täysin välttämätöntä.
▪ Tutkimustoiminta mahdollista turvallisuusohjeita noudattaen.
o Vahva kasvomaskisuositus korkeakouluyhteisön kaikissa tiloissa, paitsi jos olet
tilassa yksin.
o Opetus jatkuu etäpainotteisesti. Välttämättömät lähiopetus- ja tenttitilanteet
voidaan järjestää max. 10 hlön ryhmissä ja turvallisuusohjeita noudattaen.
o Korkeakouluyhteisön tiloissa ei järjestetä muita kuin välttämättömiä tilaisuuksia ja
kokoontumisia siten, että tilassa max. 10 hlöä kerrallaan.

•

•

Tilojen käytön osalta seuraavat linjaukset ovat voimassa 11.1.2021 alkaen, mutta
tilannetta tarkastellaan erikseen tammikuussa:
o Perinteisiä lähiväitöksiä ei ole mahdollista järjestää. Väitöstilassa max. 10 hlöä
kerrallaan (mm. väittelijä, kustos, av-tuki).
o Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat ovat auki, mutta siten, että tilassa max. 10 hlöä
kerrallaan.
o Kilta-, kerho- ja ainejärjestötiloissa oleskelu ei ole mahdollista, mutta pakottava
hallitustoiminta mahdollista turvallisuusohjeita noudattaen.
o Kirjasto ja sen kaikki tilat (ml. 24/7 tilat) on kiinni. Lainaustoiminta
mahdollistetaan noutopisteiden avulla.
o Ravintolat voivat toimia viranomaisten ohjeiden mukaan. Asiakaspaikkoja
tarkastellaan ja tarvittaessa rajoitetaan ravintolakohtaisesti.
o Sportunin tilat ja muut liikuntatilat on suljettu.
Tilojen ja kokoontumisrajoitusten osalta tarkastellaan tilannetta uudestaan tarvittaessa.

