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Hamk vahvistaa
osaamiskeskittymiään
Maailman
digitalisoituminen, se
paljon puhuttu mobiilius,
tuo lisävärinöitä kaikille.

nen herkällä korvalla, on nöyrtymisen paikka. Oikein käytettynä se tarjoaa Hamkille
mahdollisuuden uudistua kilpailukykyisemmäksi modernin maailman toimijaksi.

Ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin päätökseen
juuri ennen joulutaukoa.
Kaikki kaksikymmentäneljä ammattikorkeakoulua saivat toimiluvan, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Fuas-liittouman ammattikorkeakoulut Laurea ja Lamk muiden mukana.
Hamk sai velvoitteekseen kampusrakenteen kehittämisen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä kevääseen
2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksemme eli kutakuinkin nykytilanteen mukaisesti.
Voimme siis olla varsin tyytyväisiä vuoden 2013 saldoon.

Toimiluvassa ammattikorkeakoulua velvoitetaan vahvistamaan osaamiskeskittymiään.
Tämä tarkoittaa luonnonvara-alan kampuksiamme Evolla, Lepaalla ja Mustialassa sekä kaupunkikampuksiamme Forssassa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Valkeakoskella. Nyt on siis yhdessä tekemisen paikka niin
kaupunkien ja kuntien kuin kaikkien niiden
kehittäjäorganisaatioiden kanssa.
Toisen asteen koulutuksen ja paikallisten
yritysten ja yhteisöiden kanssa tehtävä yhteistyö ja hedelmällinen vuorovaikutus ovat
keskeisessä roolissa kampuksien vahvistamisessa. Nyt on yhdessä tekemisen paikka.
Hämeenlinnassa kampusalueen rakentuminen jatkuu Korkeakoulukeskukseksi.
Jo ensi kesänä alkaa Moreenissa sijaitsevan Ohutlevykeskuksen siirtyminen. Seuraavina vuosina Lahdensivun kampuksella tapahtuva sosiaali- ja terveysalan koulutus sekä opettajankoulutus tulevat Korkeakoulukeskukseen. Yhdessä Innoparkin ja alueella
toimivien yritysten kanssa syntyy vahva keskittymä.

Kehittäminen ja keskittäminen

Pertti Puusaari
Kirjoittaja on Hämeen
ammattikorkeakoulun
(Hamk) rehtori.

Kohti osakeyhtiötä
Seuraavana valtiovallalta tulevana velvoitteena on osakeyhtiöityminen. Ammattikorkeakoululain uudistuksen toisessa vaiheessa
ammattikorkeakoulujen ainoaksi muodoksi tulee osakeyhtiö ja samalla ylläpitäjämalli poistuu ensi vuoden alusta. Osakeyhtiöittäminen yksinkertaistaa ammattikorkeakoulun hallintoa.
Nykyisin ammattikorkeakoululla on sisäinen hallitus, ylläpitäjällä on yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto. Jatkossa on vain yksi
hallitus, jonka kooksi lakiluonnoksessa määritellään 7–9 henkeä, joista yksi on opiskelija, yksi henkilöstön edustaja ja yhden pitää
edustaa työelämää.
On oletettavaa, että omistajaohjaus säilyy
osapuilleen nykyisenlaisena. Korkeakoulun
tehtävät ja tavoitteet eivät oleellisesti muutu
ja ministeriön ohjaus pysyy kutakuinkin nykyisellään.

Tekemistä riittää
Hamkilla, kuten ei millään Suomen ammattikorkeakouluista, ole syytä itsetyytyväisyyteen. Ammattikorkeakoulut etsivät edelleen

toiminnallista rooliaan työelämän ja omilla
urapoluillaan etenevien opiskelijoiden palvelijoina. Toimilupahakemuksen valmistelun
yhteydessä uudistettiin myös strategia.
Jatkossa painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työelämän parempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy
kolmeen erilaiseen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan integrointiin sekä ohjauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työelämän
lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tutkimusyksiköihin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön.
Maailman digitalisoituminen, se paljon
puhuttu mobiilius, tuo lisävärinöitä kaikille. Onko meillä mitään annettavaa nuorille,
joille mobiililaite liittyy kaikkeen – he osaavat paljon enemmän kuin aiemmat sukupolvet.
Mikä oleellisinta, nuoret näyttävät hakevan, jäsentävän ja oppivan tietoa aivan eri tavoin kuin aiemmin. Tämä toinen toisiltamme oppiminen ja opiskelijoiden kuuntelemi-

Teot todeksi
Tulevaisuuden näkymme alkaa olla hyvä ja
yhdessä muodostettu. Mukana toimilupa- ja
strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edustajia. Myös strateginen kumppanimme Via
University College Tanskasta osallistui strategiakeskusteluihin.
Nyt tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Sitä tehdään paitsi Hamkin sisällä oleelliselta osin
yhdessä alueen toimijoiden kanssa ja kansainvälisessä kumppanuusverkostossa. Fuasliittoumassa saamme erityisesti opintotarjontaan ja verkko-opintojen rakentamiseen
tarvittavaa yhteistyön tuomaa vahvuutta.
Aloitamme Hämeen ammattikorkeakoulussa uuden vuoden innostuneina ja tulevaisuuteen luottaen.

