
Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi 

 

1. Sopijaosapuolet 

• Hämeen ammattikorkeakoulu Oy/HAMK Akatemia Oy 

• Kanta-Hämeen kunnat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, 

Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä 

 

 

2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet 

Hämeen kesäyliopisto on vapaan sivistystyön maakunnallinen oppilaitos, joka on 

hallinnollisesti ollut osa Hämeen liiton organisaatiota. Sen omistajina ovat olleet ja toimintaa 

rahoittaneet kaikki Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän 11 jäsenkuntaa (Hämeen 

maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 2§, ylläpitämislupa OKM 212/532/2012).  

 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen (HE 15/2017 vp § 6) Hämeen kesäyliopistolle alettiin 

etsiä uutta ylläpitäjää, koska kaavailtujen uusien maakuntien tehtäviin ei kuulunut opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa edellyttävän koulutuksen järjestäminen.  

Hämeen maakuntahallituksen linjauksen (5.11.2018 § 167) mukaan kesäyliopistotoiminta 

päätettiin pyrkiä siirtämään uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020 alkaen sote- ja 

maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta. Hämeen maakuntahallituksen (8.5.2017 § 

69) käynnistämän valmistelutyön pohjalta Hämeen liitto luopuu tuolloin 

(maakuntahallituksen päätös 18.2.2019 § 19) kesäyliopiston ylläpidosta ja 

kesäyliopistotoiminta siirretään tätä tarkoitusta varten perustettuun (HAMK Oy:n hallituksen 

päätös 6.5.2019) ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n 100 %:sti omistamaan tytäryhtiöön 

(HAMK Akatemia Oy). 

 

Hämeen maakuntahallituksen päätettyä omalta osaltaan kesäyliopiston siirtymisestä uuteen 

ylläpitoon Kanta-Hämeen kunnat hyväksyivät Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän 

perussopimuksen muutoksen kesäyliopistotoiminnan osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

myönsi tämän jälkeen jätetyn uutta ylläpitämislupaa koskevan hakemuksen pohjalta HAMK 

Akatemia Oy:lle Hämeen kesäyliopiston ylläpitämisluvan 1.1.2020 lähtien (OKM 

8/532/2019). 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n omistajakuntia Hämeen maakuntaliittoon kuuluvista 

kunnista ovat Forssa, Tammela, Hattula, Hämeenlinna ja Riihimäki. Sopimuksen tavoitteena 

on sopia yhteistyöstä kesäyliopiston siirtyessä uuteen ylläpitoon, kuvata 

kesäyliopistotoiminnan (kuvattu tarkemmin kohdassa 3.) taso sekä määritellä toiminnan 

alueellinen kattavuus ja jatkuvuus koko maakunnan alueella sekä alustavasti sopia kaikkien 

Kanta-Hämeen kuntien osallistumisesta kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen ja kuntien 

kesäyliopistotoimintaan kohdistamasta rahoituksesta. 

 

Kesäyliopistotoiminnasta on aiemmin tehty sopijaosapuolten kesken tämän sopimuksen 

kanssa samansisältöinen aiesopimus, joka on voimassa, kunnes uuden ylläpitäjämallin 

varmistuttua tehdään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n/HAMK Akatemia Oy:n ja Kanta-

Hämeen kuntien välinen yhteistyösopimus kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä 1.1.2020 

alkaen. 
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3. Sopimuksen kohde 

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 pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. 

Koulutustarjonnassa painottuvat humanistiset alat, taiteet ja kulttuuri, kasvatusala, kauppa, 

hallinto ja oikeustiede, luonnontieteet, maatalous- ja metsätiede, tekniikka, lääketiede, 

terveys ja hyvinvointi, sosiaalitieteet sekä yhteiskuntatieteet. (OKM 8/532/2019).  

 

Vuosittain kesäyliopistossa opetetaan noin 20 oppiainetta noin kuudesta yliopistosta. 

Opiskelijoita on keskimäärin 4 000, joista avoimessa yliopistossa noin 800. Kesäyliopistossa 

on seitsemän vakituista työntekijää ja opettajaverkostossa työskentelee noin 300 – 400 

tuntiopettajaa. Tarjonnan määrään sekä sen sisältöihin, kohdentumiseen ja toteutukseen 

vaikuttavat koulutuksen alueellinen kysyntä ja kesäyliopistotoiminnan taloudelliseen 

tasapainoon tähtäävä kokonaissuunnittelu. Tarjonnan sisältöön ja määrään vaikuttavat myös 

sopimukset yhteistyöyliopistojen kanssa.  

 

Kesäyliopistotoiminnan päätoimipaikka on Hämeenlinnassa. Koulutusta järjestetään myös 

Forssassa ja Riihimäellä. Tavoitteena on tarjota ja järjestää koulutusta jatkossakin niin, että 

se palvelee kattavasti mainittuja seutukuntia. Tarjonnan alueellista kattavuutta ja 

seutukuntia palvelevaa lähiopetusta täydennetään järjestämällä kesäyliopistokoulutusta 

Hämeen ammattikorkeakoulun virtuaalista oppimisympäristöä, ”laajennettua 

luokkahuonetta” hyödyntäen. 

 

Kesäyliopistotoiminnalle rakennetaan oma laadunhallinta. Opetuksen laatua arvioidaan 

opiskelijoille suunnatuin palautekyselyin. Osana laadunhallintaa arvioidaan ja kehitetään 

kesäyliopistotoimintaa kokonaisuutena.  

 

 

4. Kuntien sitoutuminen kesäyliopistotoimintaan 

Mikäli kesäyliopistotoiminnan taso ja kattavuus pysyvät vähintään nykyisellä tasolla, 

sopimuksen allekirjoittaneet Kanta-Hämeen kunnat sitoutuvat jatkossakin 

kesäyliopistotoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä rahoittamaan 

kesäyliopistotoimintaa vuosittain noin 1 € / asukas suuruisella kuntamaksuosuudella. 

 

Kuntien rahoitusosuus laskutetaan kuukausittain joka vuosi tarkastettavien, kuntien 

verotietoihin perustuvien maksuosuuksien perusteella. 

 

Kesäyliopiston toiminnan rahoitus muodostuu valtionosuudesta (noin 18%), Kanta-Hämeen 

kuntien avustuksesta (noin 14%), kurssimaksutuloista (noin 67%) sekä muista tuotoista (noin 

1%). Kanta-Hämeen kuntien maksuosuus on ollut vuositasolla noin 175 000 – 185 000 €. 

 

 

5. Toiminnan seuranta ja kuntien osallistuminen kesäyliopistotoiminnan ohjaukseen 

Kesäyliopistotoimintaa esitellään ja käsitellään vuosittain tarkoitusta varten perustetussa 

neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa esitetään tilastoanalyysi vuotuisesta 

koulutustarjonnasta, koulutusten toteutumisesta sekä kesäyliopistotoiminnan volyymin 



kehittymisestä alueittain pidemmällä aikavälillä. Neuvottelukunnassa käsitellään myös 

laadunhallinnan tuottamaa informaatiota toiminnasta.  

 

 

6. Sopimuskausi 

Sopimus astuu voimaan 1.1.2020 tai heti, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja se 

on voimassa toistaiseksi. 

 

 

7. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen 

Sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijaosapuolten yksimielisellä päätöksellä. 

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kaikkien sopijaosapuolten 

suostumusta. 

 

 

8. Sopimuksen purkaminen 

Mikäli joku sopijaosapuolista rikkoo sopimuksen ehtoja, voidaan sopimus purkaa ilman 

irtisanomisaikaa.  

 

 

9. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet 

Tätä sopimusta on tehty samansisältöiset kappaleet kullekin sopijaosapuolelle. 

 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy/HAMK Akatemia Oy  

 ____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

 

Kanta-Hämeen kunnat 

  



 

Forssan kaupunki 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Hattulan kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Hausjärven kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Humppilan kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Hämeenlinnan kaupunki 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Janakkalan kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Jokioisten kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Lopen kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

 

  



 

Riihimäen kaupunki 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Tammelan kunta 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

  



 

Ypäjä 

____.____.________ 

_____________________________ 

Nimen selvennys ja asema 

 




