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H allitusohjelmassa kor-
keakouluilta ja tutki-
muslaitoksilta edelly-
tetään profiloitumista, 

työnjakoa ja yhteistyötä.
Suomen kilpailukyvyn paranta-

miseksi ja osaamisen kehittämi-
seksi on korkeakoulujen tehtävä 
valintoja, joiden on perustutta-
va olemassa oleviin vahvuuksiin 
ja kilpailuetuihin sekä rohkeisiin 
avauksiin tutkimus- ja kehitystoi-
minnassa. Tämä vaatii yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen työn-
jaon selkeytymistä, poisvalintoja, 
yhdistymisiä ja muuta rakenteel-
lista kehitystä.

AmmAttikorkeAkoulujen on 
profiloiduttava alueen tarpeet 
huomioon ottaen.

Profiloituminen edellyttää 
myös organisaation sisäistä kär-
kiosaamisen määrittelyä. Tämä 
tarkoittaa riskinottoa, koska tule-
vaisuuden työmarkkinoiden osaa-
mistarpeista ei voida varmuudel-
la tietää. 

Hämeen AmmAttikorkeAkoulu 
on lähtenyt keväällä 2015 koh-
dentamaan toimintaansa kor-
keakouluksi, joka palvelee työ-
elämää tulevaisuudessa entistä 
paremmin.

Uudistumisen tavoiteaikatau-
luksi on asetettu vuosi 2025. Ke-
hittämistyö parantaa toimintaky-
kyämme myös tässä ja nyt.

Yksiköiden osaamisen kohden-
tamisella tähdätään siihen, että 
yksiköillä on selkeästi tunnistet-
tava tulevaisuuteen suuntautu-
nut osaamisen profiili.

Osaamisen profilointi on jat-
kuvaa työtä, jonka aikana jou-
dumme ratkaisemaan mitä Hamk 
tekee ja mitä jättää tekemättä.

Tehdyt ratkaisut eivät välttä-
mättä ole pysyviä, vaan suuntaa 
pitää joustavasti korjata tulevai-
suuden tarkentuessa.

ProfilointityöHön liittyvissä 
työpajoissa on ollut mukana sa-
toja hamkilaisia mukaan lukien 
opiskelijat. Mukaan saimme myös 
lukuisia asiantuntijoita alueen yri-
tyksistä ja julkiselta sektorilta.

Prosessin aikana on määritelty 
Hamkin viiden yksikön kärkiosaa-
misia ja yksiköiden tulevaisuuteen 
suuntautuneita osaamisen profii-
leja. Työ on vielä kesken.

Seuraavassa muutamia nostoja 
tulevaisuuden hamkilaisiksi kär-
kiosaamisiksi: asiakaslähtöinen 
kestävä tuotanto ja jalostus bio-
taloudessa, vaativat asiakasolosuh-
teet ja tilanteet sosiaali- ja terveys-
alalla kansallisesti ja kansainväli-
sesti, liikenteen suunnitteluosaa-
minen ja älyliikenne, uraohjaus se-
kä yrittäjyyttä edistävät kokeilut.

Tällaiset valinnat haastavat mei-
dät hamkilaiset kehittämään omaa 
osaamistamme.

HAmk on vAlinnut koko ammat-
tikorkeakoulua koskien osaami-
sen painoaloikseen ammatillisen 
osaamisen, biotalouden, ohutlevy-
teknologian ja älykkäät palvelut.

Yksiköiden tulevaisuuden osaa-
misen profiileista välittyy yhteys 
myös nykyisen hallitusohjelman 
kärkihankkeisiin, kuten hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen, 
biotalouden ja puhtaiden ratkai-
sujen kehittäminen sekä digitali-
saation lisääminen.

Osaamisen profiilit kiinnitty-
vät vahvasti myös Häme-ohjelman 
toimintalinjoihin, erityisesti bio-
talouteen ja luonnonvarojen kes-
tävään käyttöön sekä valmistavaan 
teollisuuteen. 

runsAs vuosi sitten alkanut pro-
filointityö on lisännyt yhteistä tie-
tämystä tulevaisuuden haasteista 
ja mahdollisuuksista sekä edistä-
nyt halua vaikuttaa tulevaisuuteen 
omilla teoilla ja valinnoilla.

Osaamisen profilointityö jatkuu 
syksyllä 2016, jolloin etsitään yh-
teistyön uusia muotoja Hamkin 
yksiköiden välillä. Lisäksi poh-
ditaan askeleita, joilla profiilien 
rakentuminen mahdollistetaan. 
Vuoden 2017 aikana profiileja ar-
vioidaan ja tarkennetaan.

kiitämme lämPimästi kehittämi-
seemme osallistuneita ulkopuoli-
sia tahoja. Toivottavasti hyvä yh-
teistyömme jatkuu.

Kirjoittaja on Hämeen ammatti-
korkeakoulun kehittämispäällikkö.
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