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VISIO - tätä tavoittelemme
Hämeen kesäyliopisto - edelläkävijä monipuolisen
osaamisen kehittäjänä ja kohtauspaikkana

ARVOT- näitä noudatamme
• Rohkeus ja joustavuus

Toimimme proaktiivisesti ja olemme rohkeita kokeilemaan. Näemme haasteet kehittymisen mahdollistajina
ja teemme osaltamme Kanta-Hämeen tulevaisuutta. Toimimme joustavasti asiakkaan tarpeisiin ja kysyntään
pohjautuen.

• Merkityksellisyys ja mahdollistavuus

Mahdollistamme kaikille merkityksellisiä oppimisen kokemuksia ja monipuolisia opiskelijapolkuja vapaan
sivistystyön periaatteiden mukaan. Tuomme nämä mahdollisuudet lähelle opiskelijaa ja asiakasorganisaatioita.
Kesäyliopistomme on arvostettu ja tunnettu koulutustoimija Kanta-Hämeessä.

• Avoimuus ja yhteistyö

Olemme avoin kaikille ikään tai pohjakoulutukseen katsomatta. Mielestämme jokaisella on oikeus itsensä
kehittämiseen ja sivistykseen. Kesäyliopisto on avoin, aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani ja
verkostotoimija.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET - nämä huomioimme
•

Itsehallintoalueuudistus sisältää maakunnan liittojen tehtävät, joten Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjä tulee
muuttumaan lähivuosina.

•

Yliopist0maailma on murroksessa ja mahdolliset muutokset avoimessa yliopistossa vaikuttavat
yhteistyöoppilaitoksiin ja avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnan määrään, laajuuteen ja toteutusmuotoihin.

•

Kilpailu kiristyy edelleen ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjoajien kesken.

•

Julkinen rahoitus niukkenee ja pienevistä resursseista käytävä kilpailu kovenee.

•

Yhteistyö eri koulutustoimijoiden ja erityisesti kesäyliopistojen kesken tiivistyy ja kehittyy.

•

Muutoskyvystä ja –halukkuudesta tulee yhä kriittisempi menestystekijä tulevaisuudessa.

Kesäyliopistotoiminnan tulo- ja menorakenne
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STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT - näissä onnistumme
• Alueellinen merkittävyys

Kanta-Hämeen kunnat, organisaatiot, yritykset ja muut toimijat pitävät Hämeen kesäyliopiston
koulutustoimintaa alueen väestön koulutustason ja –tarjonnan kannalta merkittävänä. Yhteistyö muiden
alueellisten toimijoiden kanssa on innovatiivista, eteenpäin pyrkivää, kaikkia hyödyttävää ja synergiaetuja
tuottavaa.

• Yliopisto- ja korkeakouluopetuksen järjestäminen

Hämeen kesäyliopisto on avoimen yliopisto-opetuksen päätoteuttaja alueellaan. Opetusta on kolmena
lukukautena, ympäri vuoden. Väyläopintoja ja –mahdollisuuksia kehitetään ja vahvistetaan. Kesäyliopisto
on houkutteleva ja luotettava yhteistyökumppani yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkostossa. Hämeen
kesäyliopisto huomioi kansainvälisen tarjonnan mahdollisuudet.

• Ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjoaminen

Hämeen kesäyliopisto tuo tarjontaan laadukkaita, ajankohtaisia ja kustannustehokkaita työelämäosaamisen
koulutuksia huomioiden erityisesti kuntien ja julkisorganisaatioiden tarpeet. Koulutustuotteiden suunnittelu
ja kehittäminen ovat tulevaisuuden tarpeita ja kysyntää ennakoivaa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa –
konferenssin toteuttamiseen ja kehittämiseen panostetaan.

• Koulutustarjonnan laadukkuus, laajuus ja toteutuminen

Kesäyliopiston koulutukset ovat korkealaatuisia ja laatua valvotaan järjestelmällisesti. Osaava ja motivoitunut
henkilöstö sekä ainutlaatuinen ja alansa huippua edustava kouluttajaverkosto takaavat koulutusten tason ja
laadun.

• Kesäyliopiston koulutustoiminnan tunnettuus

Hämeen kesäyliopiston toiminta ja koulutustarjonta tunnetaan ja sitä pidetään laadukkaana niin nykyisten kuin
tulevien opiskelijoiden ja asiakasorganisaatioiden keskuudessa. Kesäyliopiston ja koulutusten markkinointia
kehitetään ja siihen panostetaan.

• Talouden tasapaino

Hämeen kesäyliopiston toiminta on taloudelliset resurssit huomioivaa. Toiminta on kustannustehokasta,
ennakoivaa ja muutoksiin sopeutuvaa.

FAKTA

Hämeen kesäyliopisto

• Perustettu vuonna 1972.
• Ylläpitäjänä Hämeen maakuntaliitto ja omistajina kuntayhtymän 11 kuntaa.
• Lakisääteinen koulutustehtävä: Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen
korkeakouluopetuksen järjestäminen. Kesäyliopisto järjestää myös työelämässä
tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää sekä muuta vapaan sivistystyön
koulutusta. Koulutukseen voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutusja ikä tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Koulutuksessa
painottuvat yhteiskunnalliset aineet, luonnontieteet, liiketalouden ja hallinnon ala,
humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja
talousala.
• Toimintaa pääasiassa kolmella paikkakunnalla; Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja
Forssassa.
• 6-7 työntekijää ja noin 400 tuntiopettajaa vuodessa.
• Budjetti noin 1 200 000 euroa.
• Vuodessa 250 kurssia, 5400 opetustuntia, 6000 osallistujaa, yli 4000 yliopistojen
opintopistettä

