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Fellmannia 
•  Tiedon	  ja	  oppimisen	  kohtaamispaikka	  
•  Oppimisympäristö,	  jossa	  opetusta	  järjestävät	  Lahden	  

amma5korkeakoulu,	  Lahden	  yliopistokampus	  sekä	  
koulutuskeskus	  Salpaus	  

•  Korkeakoulujen	  yhteiskirjasto	  
•  Avoimuus,	  muunneltavuus	  
•  Kestävän	  kehityksen	  periaaHeet	  
•  Laajat	  aukioloajat	  





Siirtotenttipalvelu 
•  Siirtoten5	  on	  ten5,	  jonka	  opiskelija	  suoriHaa	  Lahdessa,	  

vaikka	  opiskelupaikka	  on	  muualla	  
•  Korkeakoulujen	  opiskelijoille	  
•  Ten5maksu	  on	  60,-‐	  
•  LAMKin	  opiskelijoiden	  osallistumisesta	  neuvotellaan	  
•  Varsinainen	  siirtoten5palvelu	  aloite5in	  hankkeen	  aikana	  
•  Opiskelija	  sopii	  mahdollisuudesta	  ten5ä	  Lahdessa	  oman	  

korkeakoulunsa	  kanssa	  
•  Opiskelija	  pyytää	  ten5kysymykset	  korkeakoulustaan	  ja	  ne	  

lähetetään	  suoraan	  Fellmanniaan	  





Siirtotenttipalvelu 
•  Sisältyy	  Tieto-‐	  ja	  kirjastopalveluiden	  palveluprosesseihin	  
•  Rauhallinen	  3la	  on	  varusteHu	  ten5mistä	  varten,	  

kameravalvonta	  
•  Ten5-‐ilmoiHautumisten	  ja	  kysymysten	  vastaanoHo,	  ten3n	  

valvonta,	  vastausten	  läheHäminen	  korkeakouluun	  
•  Valvonnassa	  apuna	  kameravalvonta	  



Vaikuttavuus 
•  Tukea	  lahtelaisten	  ja	  päijäthämäläisten	  opiskelijoiden	  

opintoja	  

Sosioekonomiset	  vaikutukset	  
•  Taloudelliset	  säästöt	  
•  Matkustaminen	  vähenee	  
•  Poissaolot	  töistä	  vähenevät	  
•  Kestävää	  kehitystä	  vahvistetaan	  
•  Hiilijalanjälki	  pienenee	  



Case opiskelija X 
•  Aikuisopiskelija	  X,	  asuu	  ja	  käy	  työssä	  Lahdessa,	  

opiskelupaikka	  Kuopiossa	  
•  X	  lainaa	  kurssikirjat	  Fellmanniasta	  ja	  lukee	  osan	  myös	  

digitaalisina	  
•  Opiskelee	  Fellmannian	  3loissa	  ja	  suunniHelee	  varaavansa	  

24/7-‐3lan	  opinnäytetyön	  tekemistä	  varten	  
•  Kirjaten3t	  X	  suoriHaa	  siirtotenHeinä	  Lahdessa	  
•  Ten3t	  ovat	  samaan	  aikaan	  kuin	  yliopistossa	  Kuopiossa	  eli	  

klo	  17-‐20	  



Case X 
•  Säästö	  matkakustannuksista	  
•  Ajansäästö	  
•  Iltaten3n	  suoriHaminen	  työpäivän	  jälkeen	  
•  Opiskelu	  helpoHuu	  ja	  nopeutuu	  
•  Koulutustaso	  nousee	  



Palaute 
•  Palaute	  on	  ollut	  kiiHävää.	  
•  Asteikolla	  1-‐5	  ten5jät	  ovat	  arvioineet	  järjestelyjen	  

sujuvuuden	  ja	  ilmoiHautumisen	  helppouden	  keskimäärin	  
arvolla	  4,5.	  

	  
•  ”	  Hyvää	  palvelua.”	  
•  ”	  Upeaa	  eHä	  tällainen	  mahdollisuus	  on	  tuoteHu.	  Uskoisin	  

eHä	  saavuHaa	  suuren	  suosion.”	  
•  ”Itse	  näkisin	  hinnan	  alhaisempana	  koska	  kouluni	  on	  

Helsingissä	  joten	  junalippujen	  verran	  (n	  20	  €)	  voisin	  
maksaa	  .	  Hyvä	  järjestely	  kyllä!”	  



	  
•  www.fellmannia.fi	  

•  Kiitos!	  


