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HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA 
POLIITTINEN OHJELMA 2017- 
 
Johdanto 
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on puoluepoliittisesti ja vakaumuksellisesti 
sitoutumaton. Opiskelijakunta tekee edunvalvontaa ja luo opiskelijapalveluja. Lakisääteinen 
opiskelijakunta on osa ammattikorkeakoulua ja sen tehtävänä on valita opiskelijaedustajat 
ammattikorkeakoulun asettamiin työryhmiin ja opintotukilautakuntaan, sekä osallistua 
ammattikorkeakoulun toimintaan. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös omalta osaltaan valmistaa 
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunta toimii 
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun 
ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. 
 
Opetuksen laatu 
Opetus ennakoi yhteiskunnan ja työelämän kehityksen siten, että valmistuvilla opiskelijoilla on 
ajantasainen ammatillinen osaaminen ja valmiudet osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Opetuksen 
tason seurantaan on riittävät laatumittarit ja laatukulttuuria tulee kehittää opiskelijalähtöisemmäksi. 
Opetus on joustavaa ja ottaa huomioon erilaiset oppijat ja opiskelijoiden yksilölliset 
elämäntilanteet.  
 
Opetustarjonta 
Tutkintoa edistävää opetustarjontaa on monipuolisesti ympäri vuoden, jotta opintoja pystyy 
mukauttamaan omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaan. Opintoja tarjottaessa otetaan 
huomioon, että niiden kuormittavuus opintosuunnitelmassa jakaantuu tasaisesti koko lukuvuodelle. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa omia tavoitteita tukevia opintoja yli koulutusrajojen. 
Opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi on 
yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja sujuva.  
 
Oppimisympäristöt 
Ammattikorkeakoulun tilat ovat inspiroivia, esteettömiä, ergonomisia, käytännöllisiä ja viihtyisiä. 
Erilaisille oppijoille on tarjolla vaihtoehtoisia digitaalisia ja fyysisiä oppimisympäristöjä. Kaikilla 
opiskelijoilla on mahdollisuus tilojen joustavaan käyttöön. Kampuksilla on myös yhteisöllisyyttä 
tukevia tiloja.  
 
Ammattikorkeakoululiikunta ja ravinto 
Liikuntatarjonta on monipuolista, edullista ja saavutettavissa. Liikuntapaikkoja ja -tiloja löytyy 
jokaiselta kampukselta ja ammattikorkeakoulu huolehtii niiden kunnossapidosta. 
Ammattikorkeakoulu noudattaa korkeakoululiikunnan suosituksia. Liikuntapalvelut ovat lyhyiden 
kulkuyhteyksien tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä kampuksilta. 
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Laadukkaat ruokala- ja kahvilapalvelut ovat oleellinen osa toimivaa kampusaluetta ja 
opiskelijoiden jaksamista. Opiskelijoilla on mahdollisuus ateriatuettuun ja monipuoliseen 
lounaaseen. Ateria on ravintosuositukset täyttävä ja erityisruokavaliot huomioiva. Ruokaloiden ja 
kahvioiden aukioloajoissa on huomioitu vaihtelevat opiskeluajat.  
 
Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut 
Opiskelijoiden hyvinvointi on merkittävä tekijä opintojen etenemisessä. Opiskelijoilla on koko 
opiskeluajan käytettävissä riittävät ja helposti saavutettavat opiskelukykyä ja hyvinvointia edistävät 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut ovat saavutettavuudeltaan 
yhdenvertaiset. Opiskelijoita kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin ja harrastuksiin.   

 
Ohjaus 
Opinto-ohjaus on laadukasta, ammattitaitoista ja jokaisen opiskelijan saatavilla koko opiskeluajan. 
Ohjaus tukee yksilöllisen opintopolun rakentamista ja ammatti-identiteetin kehittymistä. Opiskelijat 
saavat laadukasta vertaisohjausta tuutoroinnin muodossa.  
 
Ammatillinen kehittyminen 
Ammattikorkeakoulu edistää opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden 
saatavuutta. Harjoittelut ja opinnäytetyöt ovat tutkintoa vastaavia ja kehittävät opiskelijoiden 
ammatillista osaamista. Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä työelämän eri sektoreiden 
kanssa edistäen työllistymistä jo opiskeluaikana.   

 
Opiskelijan toimeentulo 
Opintotuen on oltava tarpeeksi suuri turvaamaan opiskelijoiden päätoiminen opiskelu.  
Opiskelijan toimeentulo ei koostu pääosin opintolainasta. Vuositasolla joustavat tulorajat 
mahdollistavat työnteon opintojen ohella. Opiskelijoiden toimeentulo on myös turvattava, mikäli 
opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada opintotukea. Opintotukeen on kuuluttava 
huoltajakorotus. Toimeentulotukea haettaessa kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti, eikä 
aiemmin nostamatta jäänyt opintolaina saa olla este toimeentulotuen saamiselle.  

 
Opiskelija-asuminen 
Opiskelija-asunnot sijaitsevat kampuksien ja palveluiden läheisyydessä, sekä niihin on hyvät 
joukkoliikenneyhteydet. Opiskelija-asunnoissa on huomioitu opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet, 
perhesuhteet ja esteettömyys. Asunnot ovat asumisterveyden kannalta turvallisia. 

 
Liikenne 
Joukkoliikenne on sujuvaa, edullista, helppokäyttöistä ja kattavaa. Joukkoliikenne mahdollistaa 
erilaisten palveluiden, kuten kulttuuri-, terveys-, ja päivittäispalveluiden, sekä kampusten 
saavutettavuuden opiskelijoiden asuinalueilta. Joukkoliikenteen käyttö on opiskelijahintaista niin 
paikallisesti, kuin valtakunnallisesti. Joukkoliikenne kaikkien Hämeen ammattikorkeakoulun 
kampusten välillä on vaivatonta ja sujuvaa. Kevyen liikenteen väylät ovat ympärivuotisesti 
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käyttökunnossa ja niiden verkko on kattava. Ammattikorkeakoulun kaikilla kampuksilla on riittävät 
ilmaiset pysäköintipaikat opiskelijoiden kulkuvälineille. Lämpötolppapaikkoja on tarjolla 
opiskelijoille vuokrattaviksi. 
  
Kulttuuri 
Kulttuuripalveluissa ja niiden tarjonnassa huomioidaan opiskelijat. Opiskelijoiden tuottamia 
kulttuuritapahtumia tuetaan osana kunnan kulttuuritarjontaa. Opiskelijoille on tarjolla 
monipuolisesti opiskelijahintaisia kulttuuripalveluita.  

 
Kansainvälisyys 
Ulkomailta saapuvien opiskelijoiden sopeutumista Suomeen tuetaan ja heidän suomen kielen 
osaamisensa taataan kattavalla suomen kielen opetuksella. Lukuvuosimaksut perustuvat 
koulutuksesta aiheutuviin kuluihin. Stipendijärjestelmä kohtelee opiskelijoita tasapuolisesti. 
 
Korkeakouluihin hakeminen 
Haku korkeakouluun on tasapuolista ja mahdollista kaikille. Kaikilla on oikeus hakea toiseen 
saman koulutustason koulutukseen ja tulla valituksi samoin perustein. 
 
Opiskelijakuntien jäsenyys 
Opiskelijakuntien jäsenyys on vapaaehtoista. Opiskelijakunnan jäsenyys on opiskelijoille 
merkityksellistä ja mielekästä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    Hyväksytty edustajiston kokouksessa 03/2017. 


