
Mielipidevieras

Pirjo Kuisma
pirjo.kuisma@hamk.fi

K esäopiskelu on kiinteä 
osa Hämeen ammatti-
korkeakoulun (Hamk) 
toimintaa. Opiskelijat 

ovat aina tehneet kesäisin mm. 
opintoihin liittyvää harjoittelua 
ja opinnäytetöitä, mutta 2010-lu-
vulla myös Hamkin rooli kesäopin-
tojen järjestämisessä on vuosi vuo-
delta vahvistunut. 

Hamk on yksi kolmesta FUAS-
liittouman ammattikorkeakoulus-
ta. Tässä liittoumassa olemme yh-
dessä Lahden ammattikorkeakou-
lun ja Laurea-ammattikorkeakou-
lun kanssa järjestäneet jo vuodesta 
2010 alkaen kesäopintoja tutkinto-
opiskelijoillemme.

Opintotarjonta on laajentunut 

yli kolminkertaiseksi ensimmäi-
sen kesän 50 opintojaksosta 2016 
kesän 172 opintojaksoon. 

Kesällä 2016 FUAS-kesäopinnois-
ta yli puolet toteutetaan kokonaan 
verkko-opintoina. Verkko-opintoi-
hin painottuminen on tärkeää aja-
tellen vaikkapa hämeenlinnalaista 
opiskelijaa, joka voi verkon kautta 
suorittaa esim. Laurean Porvoon 
kampuksen opintoja.

On tärkeää, että opiskelijat voi-
vat sovittaa kesäisin yhteen opis-
kelua, työtä, perhettä ja vapaa-ai-
kaa. Kesäopinnoissa on huomioitu 
myös kansainväliset tutkinto-opis-
kelijat, sillä noin viidennes opin-
noista on englanninkielisiä.

FUAs InnovAtIon school on kon-
septoitu 15 opintopisteen kesä-
opintokokonaisuus, johon kuuluu 
teoria- ja projektiopintoja. Toimin-
ta-alueen yritysten ja yhteisöjen 
kanssa opiskelijat tekevät käytän-
nön työelämäprojekteja.

Näin opiskelijat hankkivat myös 
kesällä työelämäosaamista ja ra-
kentavat omia työelämäverkostoja. 
Verkostot voivat poikia opinnäyte-
töiden aiheita, harjoittelupaikkoja 
tai työpaikkoja tutkintoon valmis-
tumisen jälkeen.

opettAjAn roolI on keskeistä 
myös kesäopinnoissa. Kesällä tu-
lee kuitenkin huomioida opettajien 

vapaajaksot virkaehtosopimusten 
mukaisesti.

Kesäopintojen ohjaamisessa 
hyödynnetään myös jo pidemmäl-
lä olevia opiskelijoita, jotka voivat 
toimia ns. kesäpomoina siltä osin 
kuin opettajat ovat ansaitulla ke-
sävapaalla. 

FUAS-liittouman lisäksi Hamk 
on mukana 21:n ammattikorkea-
koulun (AMK) yhteisessä kesä-
opintoportaalissa.

Kesä 2016 on ensimmäinen pi-
lottivuosi näin laajassa valtakun-
nallisessa kesäopintoyhteistyös-
sä. Kesälukukausiportaalin kautta 
tarjotaan verkko-opintoja, jotka 
ovat näiden 21 AMK:n opiskelijoille 
maksuttomia. Opiskelijoille tämä 
tuo entistä enemmän mahdolli-
suuksia kesäopiskeluun.

21 AMK:n yhteinen kesäopinto-
portaali löytyy osoitteista kesa-
lukukausi.fi / summersemester.fi. 
Portaalissa oli tänä kesänä tarjolla 
296 opintojaksoa, kaikki verkko-
opintoja.

KesäopIsKelU edIstää opiskelijan 
valmistumista työelämään, mutta 
se voi olla opiskelijalle myös toi-
meentulon kannalta tärkeä asia. 

Kun opiskelijan kesäopintosuun-
nitelmassa on päätoimiseen opis-
keluun tarvittava määrä opintopis-
teitä, hän voi saada siihen Kelan 
myöntämää opintotukea.

KesäopIsKelUA Hamkissa on jär-
jestetty myös alueen toisen asteen 
opiskelijoille.

Lukioiden ja ammatillisten op-
pilaitosten opiskelijat pääsivät 
tänä kesänä tutustumaan AMK-
opiskeluun kahden opintojakson 
kautta: ”Resurssiviisausviikko” ja 
”Tutustu tekniikkaan kokemalla ja 
tekemällä”. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
edellyttää korkeakouluilta kesä-
opiskelun organisointia vuoteen 
2020 mennessä. Tällä toimenpi-
teellä halutaan edistää ympäri-
vuotista opiskelua sekä nopeut-
taa tutkintojen valmistumista ja 
työelämään siirtymistä.

Hamk on valinnut yhdessä FU-
AS-liittouman kanssa kesäopinnot 
keskeiseksi strategiseksi yhteistyö-
alueeksi ja kehittämisenkohteeksi 
jo vuodesta 2010 alkaen.

Kirjoittaja on Hämeen ammatti-
korkeakoulun koulutuksen kehittä-
mispäällikkö.

Kesäopinnot – varma kesän merkki 

Kesä 2016 on 
ensimmäinen 
pilottivuosi näin laajassa 
valtakunnallisessa 
kesäopintoyhteistyössä.
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