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O petus- ja kulttuuri-
ministeriön kanslia-
päällikkö Anita Le-
hikoinen esitti ky-

symyksen korkeakoulujohdon 
seminaarissa 2015: Onko kun-
nianhimon taso riittävä?. Kysy-
mys on mielenkiintoinen het-
kenä, jossa varsinkin ammat-
tikorkeakouluihin kohdistuvat 
kovat leikkaukset. 

Hamkin perusrahoitusta on 
leikattu yli 8 miljoonaa euroa 
ja yli 140 työsuhdetta on ka-
donnut. 

HAMKiA oHjAA strategia 2020. 
Tunnustamme sen, ettemme 
ole vielä valmiita, vaan tarvit-
semme aikaa ja määrätietoista 
työtä. Teemme valintoja – em-
me tee kaikkea kaikille.

Koulutuksen laatu on meil-
le tärkeä. Hamk sai juuri kan-
sainvälisen ryhmän tekemässä 
laadunhallinnan auditoinnissa 
laatuleiman kuudeksi vuodek-
si. Kaikki koulutuksen kohteet 
arvioitiin edistyneiksi, eli par-
haaksi mahdolliseksi. 

Tämä on meille hyvä uuti-
nen, koska koulutuksemme on 
merkittävässä uudistuksessa.  

Tulevaisuudessa aidot työ-
elämän ilmiöt ovat läsnä yhä 
enemmän tekemisessä ja teo-
riassa. Tämä mahdollistaa ai-
dot työelämän toimeksiannot 
osana opetusta. 

Muutosta tuetaan kehittä-
mällä Hamk Työelämän lähi-
palveluita. Uudistus on keskei-
sessä roolissa yhteyden raken-
tamisessa pk-sektoriin.

BioAlA ja ammatillinen opet-
tajakoulutus ovat hamkilai-
sia erityisvahvuuksia. Olem-
me esittäneet Opetus- ja kult-
tuuriministeriölle Biotalousin-
sinööri –koulutuksen aloitta-
mista. Se vahvistaisi toimin-
taamme kiertotalouden ym-
pärillä. Koulutuksen aloitta-
minen ratkaistaan syksyllä mi-
nisteriön ja Hamkin välisissä 
neuvotteluissa. 

Hamk on esittänyt OKM:n 

sopimusluonnokseen amma-
tillisen tohtoritutkinnon ko-
keilemista kansainvälisten 
mallien mukaisesti. Se olisi 
oleellinen osa täysivaltaista 
ammatillisesti profiloitunut-
ta korkeakoulua – alueen ai-
noaa korkeakoulua. 

KorKeAKoulu tarvitsee vahvo-
ja kansainvälisiä ja kansallisia 
suhteita. Strateginen kump-
panuus yhdessä Brasilialaisen 
Feevale-yliopiston ja Tanska-
laisen VIA University Collegen 
kanssa jalostui keväällä liit-
toumaksi. Liittouma tuottaa 
mahdollisuuksia – erityisesti 
osaamisen kehittymiseen ja 
soveltavan tutkimustoimin-
nan edistämiseen. 

Sopimus strategisesta yh-
teistyöstä Luonnonvarakes-
kus Luken kanssa vahvistaa 
kokonaisuutta.

KAnsAinvälisyys tuo muka-
naan muitakin mahdollisuuk-
sia. 

Hamk menestyy kohtuulli-
sesti – valtakunnan kärkijou-
koissa – osaamisen viennissä. 
hamkilainen koulutustuote 
menestyy erityisesti Brasili-
an markkinoilla. 

Sitä toteutamme vahvalla 
yhteistyöllä Tampereen am-
mattikorkeakoulu Tamkin 
kanssa. 

Kansainvälinen toiminta 
tarvitsee vastapainonsa. Toi-
mimmehan ihan täällä Hä-
meessä ja eteläisellä Pirkan-
maalla. Esimerkkejä toimin-
nan kehittämisestä ovat stra-
teginen kumppanuus Hämeen 
Yrittäjien kanssa sekä sopimus 
yhteistyöstä Panssariprikaa-
tin kanssa. 

Meille tärkeä FUAS-liittou-
ma Laurea ja Lamk ammatti-
korkeakoulujen kanssa tekee 
työtä opetustarjonnan kasvat-
tamiseksi yhteistyön avulla. 

HäMeenlinnAn korkeakoulu-
keskus alkaa hahmottua seu-
raavaan vaiheeseensa. 

Ensi vuonna sosiaali- ja ter-
veysala ovat osa tätä kokonai-
suutta. Korkeakoulukeskuksen 
rakentuminen on tärkeä osa 
matkalla ammatillisesti pro-
filoituneeksi korkeakouluksi. 
Kaupungin ja alueen tuki on 
meille elintärkeä. 

Kiitämme myös Etelä-Hä-
meen Osuuspankkia saamas-
tamme lahjoituksesta Älyk-
käiden Palveluiden sovelta-
van tutkimustoiminnan vah-
vistamiseksi.

Emme ole ammatillinen op-
pilaitos, emme ole elinkeino-
yhtiö, emmekä halua tulla pe-
rinteiseksi yliopistoksi. 

Matkaamme ammatillises-
ti profiloituneeksi korkeakou-
luksi. Uudistumisen ja onnis-
tumisen pohja on osaava hen-
kilöstö - osaamispääoma. 

Uskon hamkilaiseen osaa-
miseen.

Kirjoittaja on Hämeen ammat-
tikorkeakoulun rehtori.

Korkeakoulu  
muutoksessa

Emme ole ammatil
linen oppilaitos,  
emme ole elinkeino
yhtiö, emmekä halua 
tulla perinteiseksi  
yliopistoksi.
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