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1) Yleistä kesäportaalista, ammattikorkeakoulujen yhteisestä kesälukukaudesta
Syksyllä 2015 allekirjoitettiin 21 ammattikorkeakoulun yhteistyösopimus verkkosivuston (kesäportaali
http://summersemester.fi) luomisesta ja ylläpidosta, jossa kootusti on tarjolla kaikkien allekirjoittaneiden
ammattikorkeakoulujen kesälukukausien tarjonta.
Kesäportaalin tavoitteena on entistä paremmin mahdollistaa ympärivuotinen opiskelu laajentamalla
kesälukukauden tarjontaa valtakunnallisesti, ja hyödyntää verkko-opetuksen kautta ajasta ja paikasta
riippumatonta joustavaa opiskelua.
Kesäportaalissa on koottuna 21 AMK:in kesälukukauden opintojaksotiedot, ja linkki ko. AMK:n sivulle.
Ilmoittautuminen ja muu hallinnointi tapahtuu erikseen jokaisessa AMK:ssa, portaali toimii tarjottimena,
josta opiskelija löytää tiedon kesälukukauden opiskelumahdollisuuksista.
Turun ammattikorkeakoulu sai tehtäväkseen verkkosivuston teknisen toteutuksen ja ylläpidon sekä yleisen
koordinointi-tehtävän.
Vuonna 2016 kesäportaalissa oli tarjolla 296 opintojaksoa. Vuonna 2017 opintotarjonta kasvoi
huomattavasti, tarjolla oli jo 440 opintojaksoa. YAMK opintojaksoja oli tarjolla molempina vuosina kahdeksan
kappaletta.
Vuonna 2017 Summersemester.fi yhteistyöhön on liittynyt Högskolan på Åland.

2) Vuonna 2017 PURO-palvelu suoritusmerkintöjen siirtoon.


kokemukset ja palautteet

Vuonna 2016 suoritusmerkintöjen siirtotapoja olivat Excel-taulukoiden (jossa oli merkitty opiskelijan nimi,
opintojakson nimi, arvosana, suoritusaika ja opintopisteet) lähetys ammattikorkeakoulujen
yhteyshenkilöiden välillä tai paperisten opintosuoritusotteiden lähetys opiskelijalle postitse.
Vuonna 2017 päätettiin yhteisesti ottaa käyttöön PURO-palvelu, jonka tavoite oli helpottaa
suoritusmerkintöjen siirtoa korkeakoulujen välillä.
Miten PURO toimii?
Palvelussa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus -ja tutkintotietonsa. Tiedot haetaan
korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA). Opiskelija löytää Puro-palvelusta
kesäopintosuorituksensa ja lähettää ne palvelun kautta kotikorkeakouluunsa merkittäviksi
opintorekisteriinsä.
Kesäopintosuorituksia voivat hakea ja lähettää tällä hetkellä kaikki ammattikorkeakoulut lukuunottamatta
Tampereen ammattikorkeakoulua ja Satakunnan ammattikorkeakoulua. Opiskelijat, joiden oma
ammattikorkeakoulu tai ammattikorkeakoulu, jossa he suorittavat kesäopintoja ei ole mukana Puropalvelussa, saavat opintosuorituksensa paperisena ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaansa
kotiosoitteeseen, jonka jälkeen he toimittavat opintosuorituksensa omaan kotikorkeakouluunsa.
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PURO-käyttökokemuksia:
Marraskuun 2017 aikana kerättiin palautetta virkailijoilta, jotka ovat kirjanneet Puron kautta tulleita
suorituksia. Saimme positiivista palautetta, koska PURO-palvelu on helpottanut virkailijoiden työtä. Se on
nopeuttanut suoritusten kirjaamista, kun ei ollut tarvetta kierrättää paperisia suoritusmerkintäotteita eikä
lähettää niitä postitse ammattikorkeakoulujen välillä.
Saimme myös paljon kehittämisideoita. Osa niistä oli lähetetty jo PURO-asiantuntijoille kesän aikana ja ne oli
huomioitu ja ratkaistu jo kesän ja syksyn aikana. Esimerkiksi esitimme toiveen englannin kielen mukaan
ottamisesta, ja tämä toive on toteutunut.
Sen lisäksi todettiin:
”opiskelijoiden tiedottamisessa oli puutteita ja se menee omaan nilkkaan. Opiskelijat eivät lue tiedotteita ja
ohjeita joita portaalin sivuilla on, vaan asia vaatii paljon erillistä tiedottamista. Me laitoimme intranettiin
ohjeet, mutta siitä huolimatta kyselyjä tuli paljon.”
”me olemme käyttäneet PUROA vain kesäportaalin opintoihin. Osa meidän opiskelijoista innostui siirtämään
siellä muitakin, pääasiassa vanhempia suorituksia. Niiden osalta meillä prosessi on kuitenkin erilainen ja vaatii
erillisen hyväksiluku -hakemuksen täyttämisen. Nämä caset roikkuivat meillä käsittelemättöminä koska
opintosihteerit eivät ole uskaltaneet niitä merkitä käsitellyiksi koska PUROssa ei ole Hylkää -komentoa johon
liittyisi tekstikenttä johon voisi opiskelijalle kirjoittaa miksi on hylätty.”
”Puro kehittyi kesän aikana ja lopussa hyvin toimiva”
Puro-palvelua on tarkoitus käyttää myös kesälukukaudella 2018.
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3) Opiskelijapalaute
Opiskelijapalaute kesäportaalin toimivuudesta ja kattavuudesta kerättiin syksyllä 2017.
Vuonna 2017 saimme 246 vastausta. Palautelinkki oli jaettu jokaisen ammattikorkeakoulun omassa intrassa
ja portaalissa. Vastausaika oli 3 viikkoa.

1. Miksi hait kesäopintoihin?

Muu syy, mikä (avoin vastaus):
-

opiskelijat eivät saaneet töitä/harjoittelupaikkaa

-

opiskelijat haluaisivat suorittaa puutuvan vapaasti valittavat kurssit

Myös mainittiin: mahdollisuus suorittaa verkko-opintoja omaan tahtiin ja muiden ammattikorkeakoulujen
tarjonnan hyödyntämismahdollisuus.
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2. Oliko mielestäsi opintojaksotarjonta kattava?

Ei, miksi (avoin vastaus):
-

Valikoima oli liian suppea

-

Ei ollut mitään omia opintoja edistävää

-

Kaikki hyödylliset täyttyivät nopeasti

-

kerran mainittu, mutta tärkeä huomio: YAMK-opintoja ei ollut kovin paljon tarjolla.

(HUOM! Kesinä 2016 ja 2017 8 kpl YAMK-opintojaksoja)

3. Minkälaisia opintojaksoja haluaisit opiskella ensi vuonna (avoin vastaus)?

-yrittäjyys, markkinointi, taloushallinto sekä englanniksi että suomeksi (usea maininta)
- laajentaa terveydenalan opintojakson vaihtoehtoja (usea maininta)
- kieliopintoja, erityisesti kielten alkeita (usea maininta)
- opintojaksoja joilla voi korvata omia pakollisia opintojaksoja jotta nopeuttaa valmistumista tai helpottaa
normilukukausien työmäärää (usea maininta)
- sosiaalialan opintoja kuten opintoja liittyen vanhus- ja lapsentyöhön, mielenterveyteen, päihteisiin ja
kriisityöhön (usea maininta)
- Henkilöstöjohtamista (usea maininta)
- Kirjasto- ja tietopalvelualalle soveltuvia kursseja
- erilaisia IT alan kursseja (esim. Photoshop, In Design, Game courses, Front-end developer, HTML, CSS...)
-erilaisia matematiikkaan ja fysiikkaan liittyviä kursseja (esim. Esim. Rakenteiden mitoitus 2, Rakennusfysiikan
sovellukset, Rakenteiden statiikan jatkokurssi, betonitekniikan jatkokurssi)
- courses related to soft skills, for example, how to write a CV and cover letter to get a job
-wide range of Finnish courses (Finnish 1, 2, 3, 4 ++).
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4. Miksi et suorittanut opintojaksoa johon olit ilmoittautunut?

Syyt (avoin vastaus):
-

omat aikataulut (esim. ei ehdi työn takia)

-

opiskelija on Ilmoittautunut liian moneen kurssiin, ei ehtinyt kaikkea

-

toteutusaikataulu ei ollut selvillä ilmoittautumishetkellä tai muut ongelmat ilmoittautumisen ja
vahvistamisen aikana

5. Onnistuiko yhteyden saaminen henkilökuntaan ja opettajiin helposti?

Ei, miksi (avoin vastaus):
-

opettajat ja muu henkilökunta oli lomalla

-

ei kukaan vastannut ollenkaan

Palaute on positiivista, opiskelijoilla on hyvät kokemukset kesäportaalista ja kesäopinnoista. Opiskelijat
arvostivat portaalin olemassaoloa sekä mahdollisuutta opiskella kesällä virtuaalisesti. Esimerkkinä seuraava
kommentti:
”Suoritin kaikki kesäkurssit loppuun saakka mihin olin ilmoittautunutkin. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että
kesäopintoja tulee järjestää jatkossakin, ja tuo valtakunnallinen systeemi on hyvä, jotta saadaan
mahdollisimman paljon eri vaihtoehtoja…”
Opiskelijat esittivät kehitysehdotuksia: esim. ilmoittautumisprosessi yksinkertaisemmaksi, enemmän
paikkoja opintojaksoille, opintojaksojen valikoima laajemmaksi, sekä tarkemmat ohjeistukset opettajilta,
joihin on osittain ollut vaikea ottaa yhteyttä kesän aikana.
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4) Tilastot
Portaalin tarjonta on kasvanut huomattavasti vuodesta 2016.
Vuonna 2016 portaalissa oli tarjolla 296 opintojaksoa, vuonna 2017 oli tarjolla jo 440 opintojaksoa.

1. Portaaliin tarjottujen opintojaksojen määrä korkeakouluittain. Vertailu 2016 ja 2017 vuodet.

Portaaliin tarjottujen opintojaksojen määrä korkeakouluittain
Vertailu 2016 ja 2017 vuodet
7

Yrkeshögskolan Novia

8
20

Yrkeshögskolan Arcada
5

Vaasan ammattikorkeakoulu

23

6
26

Turun ammattikorkeakoulu

28

5
5

Tampereen ammattikorkeakoulu

16
15
16

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

8

Savonia-ammattikorkeakoulu

30

16

Satakunnan ammattikorkeakoulu

10

Saimaan ammattikorkeakoulu

10

14
14

Oulun ammattikorkeakoulu

54

24

Metropolia Ammattikorkeakoulu

31
1

Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu

5
9

6

Lahden ammattikorkeakoulu

3

33

7

Karelia ammattikorkeakoulu

33

10

Kajaanin ammattikorkeakoulu

40

17

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

36

8

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

9

0

Hämeen ammattikorkeakoulu

15

7

50

Centria ammattikorkeakoulu
0

10
2017

20

30

40

56
50

60

2016

7

2. Tarjotut opintojaksot koulutusaloittain 2017

Humanistinen ja kasvatusala
Kielet ja kulttuuri
Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Yrittäjyys

17
38
14
124
12
95
16
86
19
19
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3. Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Muista ammattikorkeakouluista vastaanotettujen opiskelijoiden
suorittamat opintopisteet
Yhteensä: 28944
Yrkeshögskolan Novia

54

Yrkeshögskolan Arcada

445

Vaasan ammattikorkeakoulu

457

Turun ammattikorkeakoulu

1135

Tampereen ammattikorkeakoulu

132

Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu

1055

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

897

Savonia-ammattikorkeakoulu

8560

Satakunnan ammattikorkeakoulu

285

Saimaan ammattikorkeakoulu

737

Oulun ammattikorkeakoulu

709

Metropolia Ammattikorkeakoulu

2033

Laurea-ammattikorkeakoulu

140

Lapin ammattikorkeakoulu

435

Lahden ammattikorkeakoulu

247

Karelia ammattikorkeakoulu

3516

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun

2417

Kajaanin ammattikorkeakoulu

1451

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

277

Hämeen ammattikorkeakoulu

452

Centria ammattikorkeakoulu
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HUOM! Kesälukukausi 2016 10 251 opintopistettä
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4. Ilmoittautuneet, hyväksytyt ja suorittaneet korkeakouluittain (opiskelijalukumäärä)

Ilmoittautuneet, hyväksytyt ja suorittaneet korkeakouluittain
(opiskelijamäärä)
18

Yrkeshögskolan Novia

103
105

78

Yrkeshögskolan Arcada

166

Vaasan
ammattikorkeakoulu

suoritukset

205
205
326
340

hyväksytyt

247

Turun
ammattikorkeakoulu
44
79

Tampereen
ammattikorkeakoulu

550
583

ilmoittautu
neet

175
220

Suomen Humanistinen
ammattikorkeakoulu

527
527

272

Seinäjoen
ammattikorkeakoulu

677

1127
1712

Savoniaammattikorkeakoulu
57
106

Satakunnan
ammattikorkeakoulu

179

Oulun
ammattikorkeakoulu

2755

465
251

Saimaan
ammattikorkeakoulu

2439

617
617
486

1407

488

Metropolia
Ammattikorkeakoulu
Laureaammattikorkeakoulu

28
67
67

Lapin
ammattikorkeakoulu

87

Lahden
ammattikorkeakoulu

60
108
127

3509
3512

251
251

840

Karelia
ammattikorkeakoulu
519

Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun

942

456

Kajaanin
ammattikorkeakoulu
Jyväskylän
ammattikorkeakoulu

61

Hämeen
ammattikorkeakoulu

82

2294
1363
1395

190
221
293
293
804

Centria
ammattikorkeakoulu
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TOP 50 – suosituimmat opintojaksot ilmoittautumismäärien mukaan
Ammattikorkeakoulu

Opintojakso

Ilmoittautumiset
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen
329
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tietoinen HR-johtaminen
291
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Office-ohjelmien kehittynyt hallinta ja käyttö
289
Savonia-ammattikorkeakoulu
Liikunta ja ravitsemus mielenterveyden edistäjänä 282
Savonia-ammattikorkeakoulu
Sijoitustoiminta
278
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Python-ohjelmointi
238
Savonia-ammattikorkeakoulu
Erityisruokavaliot
223
Oulun ammattikorkeakoulu
Haavan hoito
204
Savonia-ammattikorkeakoulu
Alkoholijuomien perusteet
194
Karelia ammattikorkeakoulu
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
193
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Basic and advanced Unix/Linux
181
Savonia-ammattikorkeakoulu
Raskausajan diabetes
181
Metropolia Ammattikorkeakoulu
C#-ohjelmoinnin perusteet
160
Metropolia Ammattikorkeakoulu
C++ Programming
159
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ruby-ohjelmointi
159
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Windows PowerShell
157
Metropolia Ammattikorkeakoulu
The Cisco CCNA Training Package
152
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Python Programming
149
Karelia ammattikorkeakoulu
Minä kirjoitan
147
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Indroduition to Java Programming
147
Savonia-ammattikorkeakoulu
Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito
143
Vaasan ammattikorkeakoulu
Positiivinen psykologia
139
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tietoturvallisuuden perusteet
134
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Arvopaperikauppa (KLVY031)
132
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen
130
kehityksen tukena
Centria-ammattikorkeakoulu
Päihdetyön peruskurssi
126
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Advanced Usage of Office Programs
126
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Security Solutions (SSCP certification)
124
Karelia ammattikorkeakoulu
Työoikeus
117
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seksuaaliterveys / Johdatus seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen
117
Centria-ammattikorkeakoulu
Saksan alkeiskurssi
116
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ohjelmoinnin perusteet (Java)
116
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ohjelmoinnin perusteet (C++)
114
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kansantaloustiede
111
Metropolia Ammattikorkeakoulu
PHP Programming
109
Oulun ammattikorkeakoulu
Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä
106
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Palveluohjaus
106
Karelia ammattikorkeakoulu
Lean Six Sigma Yellow Belt-koulutus
104
Karelia ammattikorkeakoulu
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen
102
Metropolia Ammattikorkeakoulu
PHP-ohjelmointi
102
Centria-ammattikorkeakoulu
Visuaalisen viestinnän perusteet
101
Karelia ammattikorkeakoulu
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristö98
Metropolia Ammattikorkeakoulu
C - Programming
98
Centria-ammattikorkeakoulu
Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla
96
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu
Johtaminen ja työyhteisötaidot
96
Karelia ammattikorkeakoulu
Svensk Klinik
94
Saimaan ammattikorkeakoulu
Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa 90
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Henkilöverotus
89
Savonia-ammattikorkeakoulu
PHP-ohjelmointi
89
Centria-ammattikorkeakoulu
Markkinointioikeus
88
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Kesälukukausi-portaalin käyttäjät/lataukset

1.3-30.9.2017









sivulataukset 2 893 241
kävijöitä 250 961
työpöytä: 75 %
mobiililaite: 22%
tabletti: 3%
Suomenkieliset lataukset 71%
Englanninkieliset lataukset 26%
Ruotsinkieliset lataukset 3%

vuosi 2016 (tilanne 19.9.2016)
616 008
52 740
80%
20%
64%
30%
6%

5) Kesälukukausi 2018 – miten toimitaan.

Uutena ammattikorkeakouluna mukaan yhteistyöhön on liittynyt Högskolan på Åland. Yhteistyörenkaaseen
kuuluu siis vuoden 2018 kesälukukaudella 22 ammattikorkeakoulua.
Saatu opiskelijapalaute toimii pohjana kesälukukauden 2018 suunnittelulle ja toteuttamiselle. Opiskelijoiden
toive koko prosessin yksinkertaistamisesta toteutuu eAMK-hankkeen (eamk.fi vuodet 2017-2020) avulla,
jolloin tarjonnan on määrä olla ympärivuotista sekä mm. ilmoittatumisprossessin ja suoritusmerkintöjen
siirron olevan järjestelmäriippumatonta.
Kesälukukaudella 2018 kiinnitettään huomiota opiskelijoiden ohjaukseen.
Nyt palautteesta on
huomattavissa opettajien saavuttamattomuus kesällä. Tämä on hoidettavissa siten, että opettajat
ohjeistavat opiskelijoita entistä tarkemmin. Miten opintojakso toteutuu, ja miten ja koska ohjausta on
saatavilla.
Portaalin ulkoasua uudistetaan sekä markkinointia vahvistetaan.
Kesälukukaudet 2016 ja 2017 on toteutettu tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyö on ollut täysin virtuaalista,
yhteydenpito ja kokoukset on hoidettu puhelimitse, sähköpostitse, Yammer-ryhmätyötilassa sekä SKYPEkokouksin. Keväällä 2018 on tarkoitus pitää ensimmäinen ei-virtuaalinen -tapaaminen Turussa.
Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä saaneet aikaiseksi opiskelijoiden kiittämän, opintoja nopeuttavan sekä
joustavuutta edistävän kesälukukausikonseptin. Tätä työtä jatkamme yhdessä, konseptia ja toimintaamme
kehittäen.
Raportin koonti yhteistyörenkaan puolesta
Turun ammattikorkeakoulu
Lisätiedot: sanna.simola@turkuamk.fi
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