


Päivän ohjelma

• Opetus HAMKissa ja Biotalouden yksikössä
• Esimerkkejä yhteistyöstä
• Ideointisessio

• Synergiaetujen löytäminen
• Yhteistyön mallit
• Konkreettisia eteenpäin kehitettäviä aihioita



HAMK Biotalous

• Biotalous HAMKin sivuilla http://www.hamk.fi/hakijalle/biotalous/Sivut/default.aspx
• Moduulit https://sites.google.com/a/hamk.fi/hamk-biotalouden-moduulit-2016/

• Biotalous yksi hallituksen kärjistä

http://www.hamk.fi/hakijalle/biotalous/Sivut/default.aspx
https://sites.google.com/a/hamk.fi/hamk-biotalouden-moduulit-2016/


HAMK Biotalouden moduulit
• Laajuus 15 opintopistettä (op)
• Kesto 8 viikkoa

• syys-loka, marras-joulu, tammi-
helmi, maalis-huhti + kesäopinnot 
touko-elokuu

• Lähi- ja tiimityötunteja, osasta täysin 
verkossa suoritettava toteutus

• Yksittäiset moduulit mahdollisuus 
suorittaa avoimen kautta

• Polkuopintoina voi suorittaa 60 op, 
antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-
opiskelupaikkaa erillishaussa

• Mahdollisuus asua kampusalueella 
Evolla, Lepaalla ja Mustialassa



Yhteistyön tilanne, helmikuu 2016
Resurssien yhteiskäyttö (mm. kalusto, tilat ja 
tuotantoympäristöt)

• Evo, Lepaa, Hämeenlinna, Mustiala, Forssa
• Forssassa Kestävän kehityksen koulutus ja FAIn lähihoitajakoulutus 

samoissa tiloissa syksystä 2015. Kiinteistön yhteinen 
turvallisuustyöryhmä.

Yhteisiä opintototeutuksia
• Paikkatieto (avoin amk, HAMI ja lukio) – Evo
• Esimiestaidot ja johtaminen (FAI sis. yhteistyö rotarien kanssa: RYLA-

sertifikaatti - Rotary Young Leadership Award) – Forssa
• Biotalouden mahdollisuudet (HAMI) – Forssa
• Ensiapukurssi kestävälle kehitykselle – FAI Forssa
• FAI:lta harjoittelijoita – Forssa
• Kasviopetus – Lepaa
• Avoimen amk:n kautta tarjolla HAMIlaisille opintoja aiheista, joita ei 

ole HAMIn tarjonnassa – Mustiala



Yhteistyön tilanne, helmikuu 2016

Tapaamiset ja tapahtumat
• Yhteisiä ammattiretkiä alan yrityksiin
• Harjoitteluiden järjestäminen ja työelämäyhteistyön ylläpito
• Meijerialan neuvottelukunta
• Yhteinen rekrytointipäivä alan yrityksille/yhteisöille
• Lepaa-ammattinäyttelyn toteuttaminen yhteistyössä
• HAMKin infopäivä Forssan ja lähialueen lukiolaisille
• Säännölliset tapaamiset opojen kanssa
• Yhteinen joulukonsertti vuosittain FAIn ja FAKTIAn kanssa
• Opastajapäivät
• Yhteisiä teemapäiviä (luennoitsijoita työelämästä)



Yhteistyön tilanne, helmikuu 2016

Kehitteillä
• Opiskelijoiden järjestämät elintarvike-(science)päivät/tapahtumat

• Kohderyhmä: eri luokka-asteet, erityisesti 2. (lukio) asteelle
• Tavoite: pienen kokonaisuuden tarjoaminen toiselle asteelle ja 

alan/koulutuksen mainostaminen
• Toteutus suunnitteilla keväälle 2017

• Hankesuunnitelma "Metsä tutuksi" -MOOC-verkkokurssin tekemiseksi
• metsäopetusta antavat AMKt, 2. asteen metsäoppilaitokset, 

Helsingin yliopisto
• Kohderyhmä: peruskoulut, lukiot, 2. aste
• Tavoite: saada nuoret kiinnostumaan metsäalasta



Esimerkkejä
Varia ja Metropolia, syksy 2016

• autoala, logistiikka, talotekniikka
• haku yhteishaussa Variaan
• opiskelija valitsee Metropolia-opintopolun
• mahdollisuus suorittaa 60 op AMK-opintoja
• nopeuttaa jatkossa AMK-opiskelua vuodella

JAO-JAMK -yhteistyö
• 2. aste AMK luennoilla, jatko-opinnot AMKssa, tutoreina toimiminen
• yhteisten oppimistilojen, koulutilojen käyttö
• teemapäivät, avoimet ovet, luonnonvarainstituutin kirjasto
• yhteisiä liikuntatapahtumia/kisoja, oppilaskuntien yhteinen lehti, 

yhteiset ruokailutilat

Keski-Pohjanmaan 2. asteen yhteistyöstrategia
• yksilölliset opintopolut, joustavuus
• strategian osana jatko-opiskeluväylien kehittäminen yhteistyössä 

ammattikorkeakoulun, aikuiskoulutuksen ja II-asteen koulutuksen 
järjestäjien kanssa alueen työelämätarpeita vahvistaen

http://www.varia.fi/fi/uutiset/varian-ja-metropolian-koulutuskokeilulla-vuotta-nopeammin-insinooriksi
http://www.varia.fi/fi/uutiset/varian-ja-metropolian-koulutuskokeilulla-vuotta-nopeammin-insinooriksi
http://verkkolehdet.jamk.fi/kiihdytyskaista/lauri-maki-luonnonvara-alan-paatoiminen-tuntiopettaja-poke/
http://verkkolehdet.jamk.fi/kiihdytyskaista/lauri-maki-luonnonvara-alan-paatoiminen-tuntiopettaja-poke/
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/09/Toisen-asteen-yhteys-strategia_-2015_6-sivuinen.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/09/Toisen-asteen-yhteys-strategia_-2015_6-sivuinen.pdf


Ideointi
Onko ideoinnille jotain tavoitteita, rajauksia, 
reunaehtoja?
Mitkä ovat opiskelijan tarpeet?
Mitä tarpeita 2. asteella
Mitä rajoituksia 2. asteella
Toiveet ja tarjonta HAMKissa



Jatkotoimenpiteet
Näin sovittiin

• jatketaan vastuuhenkilöiden eteenpäin viemänä ideoista
• seuraava tapaaminen 25.5. klo 13-15


