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INTENSIIVIKURSSI TAITOJEN OPETUSVÄLINEENÄ
Vaasan ammattikorkeakoulussa on vuodesta 2008 lähtien osallistuttu tai itse järjestetty kotimaisia ja
kansainvälisiä INTENSIIVIKURSSEJA, joille on osallistunut BSc – tason opiskelijoita useilta eri
koulutusaloilta niin VAMK:sta kuin ulkomaisista korkeakouluista. Tähän mennessä VAMK:n insinöörikoulutus on
ollut mukana lähes parissakymmenessä intensiivikurssissa joko Suomessa, muualla Euroopassa tai Venäjällä.
Ensimmäiset kuusi kurssia toteutettiin EU:n rahoittamina, mutta EU:n intensiivikurssirahoituksen muututtua,
alettiin kursseja järjestää myös omin voimin ja varoin ja nyt viimeisimmät kurssit on rahoitettu OPH:n Venäjän
toimintaympäristöön suunnatulla eritysrahoituksella First Plus.

.

KUVAT 1-6. Kuvia eri intensiivikurssien opiskelijoista ja opettajista vuosilta 2008-2019

MIKSI INTENSIIVIKURSSI?
Valmistuvat insinöörit joutuvat työskentelemään globaalissa toimintaympäristössä, jossa heiltä edellytetään
teknisen osaamisen lisäksi monenlaisia työelämätaitoja kuten:
•
•
•
•
•
•

hyviä tiimityötaitoja
eri kulttuurien ymmärrystä
epävarmuuden sietokykyä ja riskinottokykyä
rohkeutta toimia vieraalla kielellä ja yllättävissä tilanteissa
ajanhallintataitoja ja oma-aloitteisuutta
kykyä kommunikoida ja työskennellä muiden alojen toimijoiden kanssa /1/.

Kokemustemme mukaan näitä em. taitoja voidaan ammattikorkeakoulussa kehittää tehokkaasti normaalista
luokkahuoneopetuksesta poikkeavilla työskentelytavoilla. Eräs sopiva metodi tähän on INTENSIIVIKURSSI.
Intensiivikursseja voidaan järjestää monella eri tavalla ja niiden haasteita opiskelijalle voidaan kasvattaa seuraavan
kuvan 7 mukaisesti.

MITEN TEHTIIN?
Kursseja on eri vuosina toteutettu monella eri tapaa:
- Kohderyhminä ovat olleet pääsääntöisesti VAMK:n konetekniikan, ympäristötekniikan, energiatekniikan,
sähkötekniikan ja tietotekniikan 3 vsk:n insinööriopiskelijat sekä VAMK:n vaihto-opiskelijat. Eräissä
kursseissa (4kpl) mukana olivat VAMK:n liiketalouden IB tradenomiopiskelijat 3 vsk:lta. Kurssien ulkomaisilla
partnereilla opiskelijat ovat tulleet mm. tietotekniikasta, liikennesuunnittelusta, sähkötekniikasta,
energiatekniikasta, rakennustekniikasta, arkkitehtuurista, kunnossapitotekniikasta, LVI-tekniikasta eli hyvin
laajasti ovat eri alat olleet edustettuina. Kahdella kurssilla osallistujina oli myös saksalaisia kaupallisen alan
BSc-opiskelijoita.
- Pitopaikkoja ja partnereita ovat olleet VAMK Vaasa Suomi, UCN Aalborg Tanska, HDWM Mannheim
Saksa, Hanze University Groningen Hollanti, IUT de Paris 15 Pariisi Ranska, TEI Patras Patras Kreikka, TPU
Tomsk Venäjä, INRTU Irkutsk Venäjä sekä joukko EU-partnereita Belgiasta, Saksasta, Liettuasta ja Romaniasta.
- Kullekin kurssille on annettu oma nimi Winhaan (mm. seuraavat: Future Energy in Europe, RELWA, SEB,
Workshop in Distributed Energy Business, International and Cross-Functional Workshop in Energy Business,
International Waste to Energy Workshop, Engineers Meet International Marketers, Wind Energy Workshop, Big
Data Analysis for Smart Cities in Tomsk Siberia, Sustainable Design for Smart regions - Blockchain
Applications Workshop in Irkutsk Siberia).
- Yleensä kurssin laajuus ollut 5 ECTS ja kurssi on kestänyt 6 -10 täyttä työpäivää + vkl ja kurssilla on ollut
esikäteistehtäviä ja tapaamisia ennen varsinaista intensiivijaksoa sekä myös virtuaalista toimintaa.
- Kurssit on ajoitettu joko syysloman tai hiihtoloman yhteyteen tai tammikuun tai toukokuun alkuun. Aikaa on
mennyt viikko tai 1,5 viikkoa. Yleensä muu opetus on siirretty pois tästä jaksosta opiskelijolta.
- Kurssien ryhmäkoko on ollut 16- 50 opiskelijaa. Optimikoko on n. 20 opiskelijaa, joista voidaan tehdä 5
tiimiä. Opettajia kursseille on ollut 3 – 15 henkilöä per kurssi. Optimikoko opettajatiimille on n. 4-6 opettajaa.
- Kurssin arviointi on tapahtunut etukäteistehtävien, tiimityön, jatkuvan näytön ja oppimispäiväkirjan
perusteella. Opettajat ovat yleensä antaneet arvosanat kollektiivisesti. Joskus tiimitehtävä on ollut myös
kilpailu, jossa on jaettu palkintojakin.
- Kurssilla on usein ollut myös ulkopuolisia luennoitsijoita tai yritysvieraita, jotka ovat myös voineet antaa
tehtävän kurssille.

JOHTOPÄÄTÖKSET ?
Kunkin kurssin jälkeen opiskelijoilta pyydettiin palaute Motorola-mallin mukaan sekä numeerinen
kokonaisarvio kurssin tiimitehtävästä ja kurssin kokonaisuudesta. Palautteet ovat olleet hyviä ja kokonaisarviot
ovat yleensä olleet välillä 4-5. On kuitenkin huomattu, että jos opiskelijalla on ollut kummunikaatiovaikeuksia,
mikä on vaikeuttanut tiimin työhön osallistumista, on opiskelija saattanut antaa koko kurssille matalamman
arvosanan. Tehtävän pitää olla riittävän haastava, mutta ei liian kaukana opiskelijan osaamisesta, koska jokaisella
tiimin jäsenellä täytyy olla mahdollisuus tuoda ratkaisuun jotain omaa osaamistaan. Muutoin motivaatio katoaa.
Palautteissa opiskelijat kertovat oppineensa mm. seuraavia asioita: tiimityötä, joustavuutta, ymmärrystä siitä,
kuinka vähän oikeastaan tietää asioista, työskentelyä erilaisten ihmisten kanssa, teknisiä asioita kuten
energiatekniikkaa ja koodausta, kommunikaatiota, työskentelyä paineen alla, sosiaalisia taitoja, markkinointia,
oman toiminnnan sopeuttamista muiden työtapoihin, muiden arvostamista, matkanjärjestelyä, ajanhallintaa,
luovuutta ja innovatiivisuutta, esitystaitoja, vieraalla kielellä puhumista ja esittämistä jne.
Yleensä opiskelijat kertoivat sosiaalisten ja nk. “pehmeiden“ taitojensa kehittyneen eniten, Jonkin verran oli
kurssista riippuen opittu myös uutta nk. substanssiasiaa. On kuitenkin todettava, että tämä kurssityyppi kehittää
eniten opiskelijoiden työelämävalmiuksia, vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja antaa heille itseluottamusta sekä
rohkeutta. Osalle opiskelijoista kurssi tarjosi elämän ensimmäisen ulkomaanmatkakokemuksenkin.
Haasteita muodostavat ajankäyttö, rahoitus ja opettajien keskinäinen tiimityö ja koordinointi. Tällaisten
intensiivijaksojen ajoitus pitää suunnitella hyvissä ajoin jo edellisenä lukuvuonna, jotta lukujärjestykset ja muut
ajoitukset voidaan tehdä ajoissa. Ulkomaanmatkoissa aikaa menee myös matkajärjestelyjen hoitamiseen ja
Euroopassa paras tapa onkin antaa oppilaiden hoitaa itse omat matkajärjestelynsä. Venäjälle matkustettaessa asiat
kannattaa kuitenkin jättää matkatoimiston hoidettaviksi ja aikaa pitää varata tapeeksi myös viisumiasioiden
hoitamiseen. Ulkopuolista rahaa pitää yleensä hakea ja tämä pitää myös tehdä ajoissa. Kurssin opettajien on syytä
tavata ennen kurssia ftf tai ainakin virtuaalisesti. Ulkopuolisia luennoitsijoita varten pitää aina olla varasuunnitelma, jos heiltä tulee viimehetken peruutuksia. Näin voidaan varmistaa hyvän ohjelman syntyminen.
Intensiivikurssin järjestäminen vie aikaa ja aiheuttaa ehkä joskus jopa enemmän töitä kuin ns. perinteinen
luentokurssi, ainakin ensimmäisellä kerralla, kun tällaista ryhtyy järjestämään. Työ kuitenkin kannattaa, koska
tiimityö kollegoiden kanssa on mukavaa ja opettavaistakin ja loppujen lopuksi opiskelijoiden uudenlainen innostus
ja kehittyminen sekä kasvu kruunaavat kaiken. Suosittelen lämpimästi tällaisten intensiivikurssien organisoimista
tai niihin osallistumista.

KUVA 7. Intensiivikurssin ulottuvuudet ja vaikeusaste opiskelijalle

Kurssin vaikeusasteeseen vaikuttavat ryhmän homogeenisuus, kansainvälisyys, itse tehtävänanto ja
toteutetaanko kurssi kotimaassa vai ulkomailla sekä käytössä oleva aika.
On tärkeää, että intensiivikurssiin liittyy aina joku toimeksianto tai projektityö, jonka opiskelijat suorittavat
tiimeissä. Tiimiyttämiseen on kiinnitettävä erityishuomiota. Sen onnistuminen on erittäin keskeistä koko
kurssin onnistumiselle. Kurssin opettajat ja tutorit tukevat toimeksiannon tms. tiimitehtävän tekemistä
luentojen ja tutoriaalien avulla. Kurssiin on myös syytä liittää luokkahuoneen ulkopuolisia osioita kuten
ekskursioita ja muita vapaamuotoisempia tapahtumia.
Intensiivikurssin täytyy olla ajallisesti melko rajattu, jotta toimintaan kohdistuu tietty aikapaine ja tämä
pakottaa opiskelijat pohtimaan ja kehittämään omaa ajanhallintaansa.
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KUVA 8-9. Hauskoja ja erilaisia hetkiä opiskelijoiden kanssa

Lähdeluettelo ja kiitokset
/1/ Bengoa, D,S., Kaufmann, H,R., Lautamäki, S. & Saarikoski, L. (2015). Intercultural, Reciprocal and
Multidisciplinary Learning Case Study. Conference paper. 43rd Annual SEFI conference Orleans, France.
Kiitämme EU:ta, Suomen OPH:ta, VAMK:n stipendirahastoa, Nissin säätiötä ja Pohjanmaan kauppakamaria, jotka
kaikki ovat eri tavoin tukeneet näiden intensiivikurssien toteutusta. Ilman näitä ulkopuolisia tukia ei suurinta osaa
näistä kursseista olisi voitu järjestää. Etenkin ulkomailla pidetyt kurssit ovat kaikki edellyttäneet ulkopuolista
tukea.

