
Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
ohjeet koronavirukseen liittyen 
henkilökunnalle ja opiskelijoille

Esityksen nimi ja lisätietoja

Päivitetty 13.3.2020 klo 11.00



Yleistä
• Tämä kooste on päivitetty 13.3.2020. Ohjeistuksiin voi tulla muutoksia.

• Viimeisin tieto (suomeksi ja englanniksi) löytyy aina päivitettynä osoitteesta 
https://intra.seamk.fi/Etusivu/koronavirus

• SeAMKin varautumista koronaepidemiaan johtaa SeAMKin turvallisuuden johtoryhmä.
• Ryhmä päättää kaikista tilanteen edellyttämistä linjauksista, ohjeista ja muista toimenpiteistä 

sekä kaikesta korona-asioihin liittyvästä tiedottamisesta SeAMKissa.
• Tarvittaessa ryhmä voi määrätä muita SeAMKin työntekijöitä huolehtimaan käytännön 

toimenpiteistä. On esimerkiksi päätetty, että kansainvälisen liikkuvuuden palvelujen tiimi 
on tarvittaessa  yhteydessä yksittäisiin vaihdossa oleviin opiskelijoihin ja vastaa 
heidän kysymyksiinsä.

• SeAMK noudattaa toiminnassaan valtioneuvoston, ulkoministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL), OKM:N sekä muiden viranomaisten ohjeita. Lisäksi turvallisuuden johtoryhmä 
seuraa jatkuvasti muiden korkeakoulujen, sairaanhoitopiirin sekä kansainvälisten 
yhteistyökumppanien linjauksia ja ottaa ne huomioon toimenpiteistä päätettäessä.

Esityksen nimi ja lisätietoja

https://intra.seamk.fi/Etusivu/koronavirus


SeAMKin linjaukset: henkilökunta   (1/3)

1. Matkustaminen ulkomaille
• SeAMK kieltää kaikki ulkomaille suuntautuvat työmatkat (sekä jo sovitut että mahdolliset 

uudet). Päätös astuu voimaan välittömästi ja on tällä hetkellä voimassa 31.5.2020 saakka, 
mutta sitä voidaan muuttaa tarvittaessa.
• UM: Matkustamista ulkomaille työasioissa tulee toistaiseksi kokonaan välttää. 

• SeAMK ei suosittele matkustamista ulkomaille muutoinkaan tässä tilanteessa. SeAMK 
suosittelee, että vapaa-aikanakaan ei matkustettaisi ulkomaille. Jokainen arvioi tilanteen 
luonnollisesti itse. Ulkomailta palaamisen jälkeen on joka tapauksessa jäätävä 14 päivää 
kotikaranteeriin ja etätöihin. Lomamatkasta on keskusteltava etukäteen esimiehen kanssa ja 
käytävä läpi etätyömahdollisuudet matkan jälkeen. 

2. Matkan peruuttaminen
• Työmatkojen perumisen aiheuttamien kustannusten (esimerkiksi matkaliput ja hotellivaraukset, 

joita ei ole mahdollista perua) kattamisesta ks. erillinen dia 10.
• Mikäli suunniteltu työskentelyjakso ulkomailla peruuntuu, selvitetään mahdollisuus 

etäopettamiseen tai etäkokoukseen (mikäli oppilaitos ylipäänsä toimii ulkomailla). Mikäli tätä 
mahdollisuutta ei ole, työntekijä suunnittelee yhdessä esimiehen kanssa korvaavaa työtä.



SeAMKin linjaukset: henkilökunta   (2/3)

3. Jos työntekijä palaa työmatkalta tai vapaa-ajan matkalta ulkomailta
• … mutta hänellä ei ole koronaan viittaavia oireita, työntekijän edellytetään tekevän etätöitä 

kotoa käsin 14 päivää matkalta paluun jälkeen. Tästä tulee sopia SeAMK:n esimiehen kanssa. 
Jos työntekijä saa tuona aikana oireita, hänen tulee ottaa välittömästi puhelimitse yhteyttä 
terveydenhuoltoon.

• Yhteydenotto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
• … ja hänellä on koronaan viittaavia oireita tai hän on ollut lähikontaktissa henkilön kanssa, 

jolla on todettu koronavirustartunta, työntekijän tulee ottaa välittömästi puhelimitse yhteyttä 
terveydenhuoltoon ohjeiden saamiseksi. 

• Yhteydenotto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
• Valtakunnallinen tietoa koronaviruksesta-puhelinneuvonta

http://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/sairaanhoitopiiri_on_varautunut_koronavirustilanteeseen..12369.news
http://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/sairaanhoitopiiri_on_varautunut_koronavirustilanteeseen..12369.news
https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta


SeAMKin linjaukset: henkilökunta   (3/3)

4. Ulkomailta saapuvat vieraat
• SeAMK ei ota vastaan ulkomaalaisia vieraita. Päätös astuu voimaan välittömästi ja on tällä 

hetkellä voimassa 31.5.2020 saakka, mutta sitä voidaan muuttaa tarvittaessa. Päätös ei koske 
Suomessa jo olevia ulkomaalaisia.

• Uusia saapuvia liikkuvuuksia keväälle 2020 ei enää sovita mistään maasta tulevaksi.
5. Myös kotimaan matkoja tulee tehdä vain harkitusti ja välttämättömissä 
tapauksissa. Ensisijaisesti käytetään etäyhteyksiä.
6. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hyvään käsihygieniaan, kättelystä 
luovutaan. 
7. Muutenkaan flunssaoireisena, vaikka ei olisi ollut ulkomaanmatkalla, ei 
pidä tulla töihin. Eli ollaan joko omalla ilmoituksella sairastamassa kotona tai 
tehdään etätöitä.
8. SeAMKin toiminta jatkuu normaalisti mutta tilannetta seurataan päivittäin 
viranomaisten ohjeita kuunnellen. Työntekijöitä pyydetään kuljettamaan kotiin 
läppäreitä, latureita, työpuhelimia ja headsettejä varotoimena



SeAMKin linjaukset: opiskelijat   (1/4)

1. Matkustaminen ulkomaille
• SeAMK kieltää kaikki ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ja liikkuvuusjaksot. Päätös astuu 

voimaan välittömästi ja on tällä hetkellä voimassa 31.5.2020 saakka, mutta sitä voidaan 
muuttaa tarvittaessa.

• Ulkomailla jo olevien opiskelijoiden (ensisijaisesti liikkuvuusjaksoilla olevat opiskelijat) osalta 
ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti, arvioiden eri vaihtoehtoihin liittyvät riskit. 
Liikkuvuusjaksolla olevien opiskelijoiden tulee varautua siihen, että heidät voidaan kutsua takaisin 
Suomeen. 

• SeAMK suosittelee, että vapaa-aikanakaan ei matkustettaisi ulkomaille. Jokainen arvioi tilanteen 
luonnollisesti itse. Ulkomailta palaamisen jälkeen on joka tapauksessa jäätävä 14 päiväksi kotiin. 



SeAMKin linjaukset: opiskelijat   (2/4)

2. Matkan peruuttamismahdollisuus ja korvaavat opinnot
• Opintomatkojen perumisen aiheuttamien kustannusten (esimerkiksi matkaliput ja hotellivaraukset, joita 

ei ole mahdollista perua) kattamisesta ks. erillinen dia 10.
• Yksiköissä on hyvä varautua siihen, että opiskelijat voivat tarvita korvaavia opintoja (op) peruuntuneen 

opintomatkan/liikkuvuusjakson tilalle.
• Kaiken kaikkiaan tässä tilanteessa opintojen joustavuutta tulee edistää.



SeAMKin linjaukset: opiskelijat   (3/4)

3. Jos opiskelija palaa ulkomailta 
• … mutta hänellä ei ole koronaan viittaavia oireita, opiskelijan on jäätävä 14 päiväksi pois 

SeAMKin kontaktiopetuksesta ja oltava pois SeAMKin kampukselta. Opiskelijaa pyydetään 
olemaan yhteydessä tutkinto-ohjelmansa koulutuspäällikköön sen selvittämiseksi, voisiko 
hän suorittaa opintoja kotoa käsin matkalta paluun jälkeen (Valtioneuvosto 12.3.2020). Jos 
opiskelija saa tuona aikana oireita, hänen tulee ottaa välittömästi puhelimitse yhteyttä 
terveydenhuoltoon. 

• Yhteydenotto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
• … ja hänellä on koronaan viittaavia oireita tai hän on ollut lähikontaktissa henkilön kanssa, 

jolla on todettu koronavirustartunta, opiskelijan tulee ottaa välittömästi puhelimitse 
yhteyttä terveydenhuoltoon ohjeiden saamiseksi. 

• Yhteydenotto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella
• Valtakunnallinen tietoa koronaviruksesta-puhelinneuvonta

http://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/sairaanhoitopiiri_on_varautunut_koronavirustilanteeseen..12369.news
http://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri/ajankohtaista/sairaanhoitopiiri_on_varautunut_koronavirustilanteeseen..12369.news
https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta


SeAMKin linjaukset: opiskelijat   (4/4)

4. Ulkomailta saapuvat vieraat
• SeAMK ei ota vastaan ulkomaalaisia vieraita tai liikkuvuusjaksoille saapuvia opiskelijoita. Päätös 

astuu voimaan välittömästi ja on tällä hetkellä voimassa 31.5.2020 saakka, mutta sitä voidaan 
muuttaa tarvittaessa. Päätös ei koske Suomessa jo olevia ulkomaalaisia.

5. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hyvään käsihygieniaan, kättelystä 
luovutaan

6. Opiskelijoiden ei pidä tulla muutoinkaan flunssaoireisena kouluun, vaikka 
ei olisi ollutkaan ulkomaanmatkalla. 



Matkojen perumisesta aiheutuvien 
kustannusten kattaminen

• Matkojen perumisen aiheuttamien kustannusten (esimerkiksi matkaliput ja hotellivaraukset, joita ei 
ole mahdollista perua) kattamisesta on sovittu 5.3.2020.

• Ellei kustannuksia ole mahdollista kattaa esimerkiksi SeAMKin vakuutuksista (todennäköisesti ei 
voi), ylimääräiset kustannukset kohdentuvat seuraavasti (sekä opiskelijoiden että henkilökunnan 
osalta):

• Intensiivikurssit ovat opetusta, joten niiden kustannukset jäävät yksikön opetuksen 
kustannuksiksi.

• Opettajien ja opiskelijoiden varsinaisten liikkuvuusjaksojen ja ns. verkostointensiivikurssien 
osalta kustannusten kattamisen selvittää SeAMKin kansainvälisen liikkuvuuden palvelut.

• Erasmus+-liikkuvuuksien peruuntumissa pyritään hyödyntämään E+ Force Majeur -menetteyä 
mahdollisuuksien mukaan. 

• Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut selvittää parhaillaan mahdollisuutta jatkaa Erasmus+- ja 
FIRST+-apurahojen käyttömahdollisuutta hanke-/rahoituskauden päättymisen jälkeen.

• Mikäli emme pysty hyödyntämään edellä mainittuja, kustannukset jäävät kyseisen työntekijän oman 
palkkakustannuspaikan kustannukseksi.

• Hankkeiden matkojen osalta on todettu seuraavaa: Jos hankkeessa on flat rate käytössä, 
perumiskustannukset voivat jäädä sinne. Jos flat ratea ei ole, hankerahoittajat eivät 
todennäköisesti hyväksy perumiskustannuksia varsinaiseksi matkakustannukseksi, jolloin ne 
jäävät kyseisen yksikön TKI-hallinnon kuluksi.



Muut asiat
• Tässä vaiheessa SeAMKin opetus ja muu toiminta jatkuu normaalisti poikkeuksena 

kansainväliset liikkuvuudet. Peruttavia tapahtumia voi kuitenkin tulla lisää.
• Mahdollisesta opetuksen keskeyttämisestä tai kampuksen sulkemisesta päättää 

terveysviranomainen. 
• Tässä vaiheessa varotoimena valmistellaan korvaavan opetuksen järjestämistä ja vaihtoehtoisia 

suoritustapoja
• Valtakunnallisia linjauksia odotetaan esim. valintakokeiden sekä sosiaali- ja terveysalan 

harjoittelujen suhteen
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