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Yhteiskuntavastuuta toteutetaan yhteistyössä
Me HAMKissa tiedämme, että maailma muuttuu koko ajan. Emme yritä jarruttaa muutosta, vaan
olemme itse tekemässä sitä ja etsimässä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.
Valtaosa haasteista kietoutuu kestävyyden ympärille. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat
meitä muuttamaan toimintatapojamme, ja olemmekin rakentaneet oman kestävän kehityksen
ohjelmamme niiden pohjalta.
Mittaamme onnistumistamme säännöllisesti. Olemme parantaneet vuosittain sijoitustamme
kansainvälisessä GreenMetric -rankingissa, jossa arvioidaan korkeakoulujen toiminnan ja toimintaympäristön kestävyyttä. Vuonna 2021 olimme jo sijalla 14 lähes tuhannen osallistujan joukossa.
Tässä raportissa kerrotaan, miten olemme toteuttaneet yhteiskuntavastuutamme viime vuosina.
Meillä on hyvät lähtökohdat: pitkä osaaminen kestävässä kehityksessä, vahvat luonnonvara-alat,
osaamisen kehittämisen syvällinen ymmärrys ja aidosti monialainen koulutus- ja tutkimustoiminta.
Se ei kuitenkaan vielä riitä, sillä todellinen muutos tehdään yhteistyössä. Vahvat kumppanuudet ja
vireät verkostot nostavat meidät tasolle, jolla ratkaisujen löytäminen on mahdollista.
Otimme ison harppauksen, kun meidät kesällä 2020 valittiin RUN -Eurooppa-yliopistoon. Sen
ytimessä on oman toiminta-alueen kehittäminen, ja se voi siivittää meidät entistä vaikuttavampaan
ja vastuullisempaan tekemiseen niin Kanta-Hämeessä, Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Lähdettekö mukaan?

Pertti Puusaari, Rehtori				

Heidi Ahokallio-Leppälä, Vararehtori

Hämeen ammattikorkeakoulu
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Ympäristö ja ihminen
HAMKin koulutuksen ja tutkimuksen painopisteiden mukaisesti
haluamme ylläpitää elinympäristöjä kokonaisvaltaisesti niin, että
luonnon arvot huomioidaan yhteiskuntaa kehitettäessä. Tämä tarkoittaa
luonnon monimuotoisuuden ja ilmastoasioiden kytkemistä elinkeinojen
ja yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen. Maatalous, rakentaminen,
elintarviketuotanto ja kiertotalous kaiken kaikkiaan ovat meille ominaisia
kiinnostuksen kohteita. Älykkäät digitaalisuutta hyödyntävät menetelmät
ja ratkaisut ovat keskeisessä roolissa tässä työssä. Ympäristöllä
ymmärrämme yhtä hyvin omat kampuksemme kuin toiminta-alueemme
ja koko maapallon. Lue esimerkkejä toiminnastamme.
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HAMKille kestävän kehityksen ohjelma

Lisää lähiruokaa

HAMK otti käyttöön kestävän kehityksen ohjelmansa kesällä 2020. Yhtenä päätavoitteena on
hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

HAMKissa on käynnissä useita maaseudun elinvoimaa tukevia hankkeita. Yksi esimerkki niistä
on lähiruokatuottajien, vähittäiskaupan ja kuluttajien yhteistyötä parantava Hämäläinen lähiruokadialogi -hanke Kanta ja Päijät-Hämeessä.
Tavoitteena on lisätä lähiruokabisneksen merkitystä osana alueen taloutta, lisätä tietoa hyvistä
asiaa edistävistä toimintatavoista ja kuluttajien
tarpeista sekä tuottaa täysin uusia ratkaisuja
kannattavaan liiketoimintaan. Näin kehitetään
paikallisia markkinoita ja parannetaan lähiruoan
saatavuutta. Tavoitteena on kestävä ruokaketju,
jossa ruokahävikin määrä on mahdollisimman
pieni. Ruokaa tuotetaan vain sen verran kuin
kulutetaan.

Ohjelman taustalla ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden pohjalta toimenpiteitä
sovelletaan toteutettaviksi niin koulutuksessa,
tutkimuksessa kuin arjen toiminnoissa korkeakoulun kampuksilla.
Kestävän kehityksen opintoja sisällytetään kaikkiin tutkintoihin alasta riippumatta. Jatkossa
jokainen HAMKissa tehty opinnäytetyö puntaroi
omaa tutkimuskohdettaan kestävän kehityksen
kannalta. Koulutuksissa edistetään myös kestävän kehityksen mukaista yrittäjyyttä. Osansa
koulutuksista saa myös henkilökunta niin kuin
asiakkaammekin.

Ylisukupolvista ympäristökasvatusta

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet vaihtelevat systeemisistä kokonaisuuksista (hiilineutraalius, ekotehokkuus, koko työyhteisön hyvinvointi) yksittäisiin ja arkisiin asioihin (veden kulutuksen seuraaminen, kertakäyttöastioista luopuminen, lähituotannon suosiminen ravintolapalveluissa). Ympäristöasioihin keskittyvän ekologisen kestävyyden lisäksi kehitetään myös sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, kuten poistetaan
eriarvoisuutta ja vaalitaan HAMKin kampusten
pitkää kulttuuriperintöä. Edellä mainituista on
mahdollista rakentaa mielenkiintoinen kokonaisuus, joka käsittelee maailman ongelmia monitieteisesti. Tavoitteena on hakea yhdessä ratkaisuja näihin monimutkaisiin ongelmiin.

Kestävyysnäkökulmat liittyvät eri ikäisten ihmisten koulutukseen ja ne näkyvät eri tavoin eri
elämänvaiheissa. Esimerkki tästä on Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan reiluun pariin
sataan esikoululaiseen ulottuva Lähiluonto
tutuksi –hanke, jossa tavoitteena on vahvistaa
lasten luontosuhdetta ja oivaltaa päiväkotien
lähiympäristön mahdollisuudet. Toiminta monipuolistaa kuntien varhaiskasvatusta ja kasvattaa
niin lapsia kuin heidän vanhempiaankin ymmärtämään lähiluonnon merkitystä.

Tavoitteisiin pääsyä tukee HAMKin Suomen korkeakoulukentällä ainutlaatuinen kestävän kehityksen koulutus, vahva luonnonvara-alan osaaminen sekä pitkät perinteet osaamisen viennissä kolmansiin maihin (erityisesti koulutusjärjestelmien kehittäminen). HAMK myös omistaa ja hallinnoi laajoja metsäalueita ylläpitäen
ja kehittäen niitä myös hiilinieluna. Metsät ovat
osa hiilineutraalisuuden saavuttamisen mahdollistajina, mm. kompensoiden matkustamisen
tuomia hiilidioksidipäästöjä.
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Puurakentamiselle strategia

Kuusi konstia hiilensidontaan

Ympäristöministeriö rahoittaa puurakentamisen kehittämistä eri puolilla Suomea. Maakuntatasoisesti ainoana asiaa edistää Kanta-Häme,
jossa laaditaan HAMKin koordinoimana maakunnalle yhtenäinen puurakentamisen visio ja
strategia vuosille 2021–2030. Strategia antaa
askelmerkit puurakentamiseen liittyvän osaamisen kasvattamiseen, kuntatoimijoiden, oppilaitosten sekä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyön lisäämiseen ja toimialan kansainvälistymistä tukevan toiminnan kehittämiseen.
Puurakentamista tukevia toimenpiteitä käynnistetään strategian laadinnan yhteydessä. HAMK
toimii aiheen parissa tutkimalla ja tuottamalla
älykkään bio- ja kiertotalousalan ratkaisuja ja
kouluttamalla rakennusalan ammattilaisia.

HAMKin neljää tutkimusyksikköä yhdistävä tutkimus Carbon 4.0 tuotti hiilen sidontaan liittyviä
ratkaisuja pelloilla, metsämailla, kaupungeissa
sekä vesi- ja jätehuoltoketjussa. Hankkeessa
kehitettiin biotalouden prosesseihin digitaalisia
mittauksia ja niistä kerätyn datan hyödyntämisistä hiilen sidonnan tehostamisessa.
Yksi merkittävimmistä uusista avauksista oli
yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Baltic Sea Action Groupin
kanssa toteutettu Pelto-observatorio-palvelu.
Se tukee sekä maanviljelijöitä että hiiliviljelyn
tutkimusta tarjoamalla mahdollisuuden seurata
reaaliaikaisesti peltomaiden hiilen sidontaa ja
siihen vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimuksissa selvitettiin myös biohiilen positiivisia maaperävaikutuksia, metsäkulotuksen
merkitystä, kaupunkiviljelyn tuomia mahdollisuuksia ja puhdistamolietteestä tuotetun lietehiilen hyödyntämistä.

Kumppaneiden kertomaa
”Meillä käy opiskelijoita tutustumassa sekä puhdistamoon
että vesilaitokseen, ja näillä vierailuilla saamme näyttää
toimintaamme käytännössä ja avata alaa mahdollisille
tuleville tekijöille. Saamme opiskelijoista kesätyöntekijöitä ja
meillä on säännöllisesti harjoittelijoita erilaisissa tehtävissä.
Tutkimuksen liittyen teetämme opinnäytetöitä ja toimimme
yhteisissä hankkeissa. Hankkeiden avulla löydetään
langanpäitä käytännön ratkaisuihin. Voimme olla hankkeissa
mukana osarahoittajana tai esimerkiksi tarjoamalla kohteita
selvitystyöhön ja vaikka näytteenottoon.”

”Olemme kumppanina HAMKin hankkeessa ”Biohiilestä
bisnestä Hämeeseen”. Tavoitteena on luoda
toimintaedellytykset Kanta-Hämeeseen sijoittuville biohiilen
tuotantoon tai sovelluksiin pohjautuville alueellisille
kiertotalousratkaisuille sekä uudelle liiketoiminnalle.
Keväällä 2020 valmistimme kierrätyspuusta biohiiltä
konttipyrolyysilaitteessa.
Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella teemme
yhdessä koetoimintaa myös ”Hulvattu – Huleveden hallinta
kaupunkivaluma-aluelähtöisessä turvallisuussuunnittelussa”
-hankkeessa. Tarkoituksena on selvittää
jätteidenkäsittelyalueen tasausaltaan suoto- ja hulevesien
puhdistamista ravinteista, orgaanisesta aineksesta sekä
alkuaineista bio- ja lietehiiltä sisältävillä hiekkasuodattimilla.
Tavoite on parantaa veden laatua ja vähentää kuormitusta
ennen veden johtamista jätevedenpuhdistamolle.

Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto, HS Vesi Oy

Lisäksi olemme kehittäneet digitaalisia alueopasteita HAMKin
opiskelijoiden kanssa.”
Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto, Kiertokapula Oy
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Kestävyyttä numeroin

2008

3 400

Vuosi, jolloin perustimme
kestävän kehityksen

HAMKin hiilinielujen
suuruus hehtaareina.

koulutuksen.

100

Uusiutuvan energian osuus
käyttämästämme energiasta
prosentteina.

15 000–
25 000
Istuttamiemme puuntaimien
määrä vuosittain.

7 600
Hiilinielujen sitoma
hiilidioksidimäärä
(ekvivalenttitonnia).

1 125

Suurimman päästölähteemme,
kampusten lämmittämisen,
aiheuttama hiilidioksidimäärä
ekvivalenttitonneina.

Tiesitkö?
Kestävä kehitys näkyy erityisesti luonnonvara-alan koulutuksissa, mutta se on vahva
näkökulma myös esimerkiksi muotoilun, johtamisen ja teknologia-alan koulutuksissamme.
Kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta teemme esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen,
Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Useille kampuksillemme on perustettu pölyttäjiä hyödyttäviä alueita.
Kolmella kampuksellamme lämpö tuotetaan omilla hakelämpölaitoksilla.
Lepaan kampuksemme puisto on Suomen ensimmäinen Green Flag -sertifioitu puisto.
Lisää aiheesta: hamk.fi/tietoa-hamkista/kestava-hamk/
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Sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi

Sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi
Koulutuksella ja tutkimuksella haluamme kehittää paikallista ja globaalia
sosiaalista koheesiota, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Toimintamme tällä sektorilla on suuntautunut jo vuosia kehittyviin maihin,
joissa kestävä hyvinvointi edellyttää jatkuvuutta ja vastuun jakautumista
paikallisille toimijoille esim. yrittäjäosaamista lisäämällä. Kestävyys ja
vastuullisuus ei ole aina itsestäänselvyys. Tässä työssä osaamisen
lisääminen on keskeinen asia. HAMK onkin mukana uudistamassa
kehittyvien maiden koulutusjärjestelmiä.
Lue esimerkkejä toiminnastamme.
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HAMKille Afrikka-ohjelma

Tukea työssä oppimiseen

HAMKin Afrikka-teemaisen toimenpideohjelman tavoitteena on luoda Afrikkaan työtä ja
hyvinvointia monialaisesti, yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Työssä oppiminen on usein suunnittelematonta
ja tiedostamatonta. Arkisen työssä oppimisen
mahdollisuuksista tulisi saada jäsenneltyä tietoa. Kun organisaatioissa ymmärretään, miten
työntekijät oppivat työssään, sitä voidaan myös
entistä paremmin tukea.

Tarkoituksena on tukea sikäläisiä koulutusorganisaatioita sekä kehittää opettajankoulutusta
ja koulutusjärjestelmiä, erityisesti koulutuksen
laatua ja saavutettavuutta. Toisena päätavoitteena on vahvistaa tutkimusta, jolla vastataan
ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisin sekä
olla mukana kehittämässä erityisesti afrikkalaista maa- ja metsätalousalan koulutusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. Myös
HAMKin oma Afrikka-asiantuntijuus vahvistuu ja
opiskelijat saavat mahdollisuuden oppia globaaleista kehityskysymyksistä.

Tähän tavoitteeseen pyrkii vastaamaan HAMKin koordinoima tutkimus, jossa ovat mukana
Tampereen ja Turun yliopistot sekä kolme suomalaista suuryritystä. Yritysten kautta tulevat
edustetuiksi erilaiset työntekijäryhmät: asiantuntijat, palveluammattilaiset ja suorittavaa työtä
tekevät.
Työssäoppimiseen ja yksilön sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan monimenetelmällisesti eli käytössä ovat muun muassa haastattelut, kyselyt ja älysormuksen avulla tehty fysiologinen mittaus.

Useita merkittäviä rahoituksia on saatu hankkeille, joissa esimerkiksi uudistetaan maatalousyrittäjyyttä, biotalousyrittäjyyden koulutusta ja
metsätalouskoulutusta. Nykyaikaisilla oppimismenetelmillä, kuten digiratkaisuilla ja ongelmalähtöisellä oppimisella, ulotetaan koulutus mahdollisimman monen saataville.

Osaamisen vientiä jo kymmenen vuotta
Hämeen ammattikorkeakoulu on viime vuosina toteuttanut niin sanottua osaamisen vientiä muun muassa Brasiliaan, Kiinaan, Vietnamiin,
Venäjälle ja Indonesiaan. Osaamisen vienti on
koulutusviennin osa-alue, jossa HAMK on erikoistunut erityisesti opettajankoulutukseen tai
jonkin tietyn sektorin koulutuksen uudistamiseen, perustuen HAMKin omaan monialaiseen
osaamiseen. Jälkimmäisestä esimerkkejä ovat
sairaanhoidon koulutuksen uudistus Kazakstanissa yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa ja metsäalan koulutusuudistus
Uruguayssa.

Parempaa osaamista teknologian hyödyntämiseen kotihoidossa
HAMK koordinoi kehittämishanketta, jonka
tuloksena on syntynyt uusi ja ainutlaatuinen valtakunnallinen erikoistumiskoulutus sosiaali- ja
terveysalalle. Koulutuksesta valmistuu nykyteknologiaa hyödyntäviä kotihoidon asiantuntijoita.
Taustalla on väestön ikääntyminen ja EU:n ja
valtakunnan tason linjaukset tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Teknologiaa tarvitaan, jotta ikääntyville kotihoidon asiakkaille
voidaan tarjota yksilöllisiä ja laadukkaita kotihoidon palveluja. Kuntien kokemusten perusteella
on tilausta koulutukselle, joka yhtenäistäisi käsityksiä ja vahvistaisi asiantuntijoiden osaamista
jatkuvasti uusiutuvien kotihoidon ratkaisujen
suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.

HAMKin osaamisen vienti on kymmenessä
vuodessa hioutunut prosessiksi, jossa ideana on auttaa paikallisia toimijoita – he voivat
olla koulutusorganisaatioiden henkilökuntaa ja
ministeriöiden väkeä – ymmärtämään roolinsa
muutoksen tekijöinä ja varmistaa, että heillä
on tarvittava osaaminen muutoksen eteenpäin
viemiseen.
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Sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi

Kielitaito on tutkitusti tärkein tekijä integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä ja Suomeen asettumista edistetään
osaltaan tällä uudistuksella.

Integraatiota kielitaidon avulla
HAMK on ensimmäisiä korkeakouluja, jotka ryhtyvät huomioimaan kielitaidon apurahan maksamisperusteena tammikuussa 2020. Uudistus
koskee EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevia,
lukukausimaksun maksavia ja apurahajärjestelmän piirissä olevia opiskelijoita. Heille aletaan
maksaa apurahaa suomen kielessä edistymisen
perusteella. Niin sanotun perustason eli A2-tason suomen kielessä saavuttaneille maksetaan
3200 euroa, tätä edistyneimmille B1-tason kielenosaajille 6500 euroa opintojen aikana. Apurahaa on maksettu aikaisemmin opintojen edistymisen perusteella, mutta nyt kriteeriksi tulee
siis myös opintojen aikana kerrytetty suomen
kielen taito.
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Kumppaneiden kertomaa
”Käynnistimme HAMKin sosiaalialan koulutuksen kanssa
yhteisen Living Lab –pilottikokeilun, joka tarjoaa työtoimintaa
kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä kytkee
sosiaalipalveluiden kehittämisen sosionomikoulutuksen
opetusmoduuleihin.
Haluamme tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti kehittää Living
Lab -toiminnassa entistä vaikuttavampia ja asiakkaiden
elämäntilanteita huomioivia sosiaalipalveluita. Asiakkaillemme
käytännön hyöty on, että he ovat entistä tiiviimmin osallisia
heitä itseään koskevien palveluiden kehittämisessä.”

”HAMK ja opiskelijakunta HAMKO ovat yhdessä miettineet
keinoja kestävän kehityksen teemojen jalkauttamiseen
opiskelijoiden keskuuteen. Jotta tavoitteet saadaan jalkautettua
tehokkaasti opiskelijoiden keskuuteen, on lähdettävä liikkeelle
perusasioista, joita opiskelijat kohtaavat kampuksella.
Kierrätysastioiden määrää sekä kierrätyksestä tiedottamista
on lisätty sekä parannettu mahdollisuuksia polkupyörien
pysäköitiin kampuksilla. Opiskelijakunta on myös aktiivisesti
ottanut kestävän kehityksen osaksi omaa toimintaansa ja
pyrkii täten osaltaan edistämään teeman jalkautusta omien
tapahtumiensa kautta.”

Toimitusjohtaja Heikki Rantala, Työvalmennussäätiö Luotsi

Toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi, HAMKO

”Olemme järjestäneet sote- alan ja tietojenkäsittelyn
koulutuksen kanssa Innovaatiopäivän ja siihen liittyviä muita
tapahtumia. Osallistujina on ollut noin 200 opiskelijaa sekä
kuusi opettajaa. Lisäksi olemme pitäneet infotilaisuuksia
opiskelijoille ja tukeneet maahan muuttaneita opiskelijoita heille
suunnatuilla infoilla.”
Toimitusjohtaja Marko Ahtiainen, Hämeen uusyrityskeskus
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Toiminnan avoimuus ja arviointi

Toiminnan avoimuus ja arviointi
Tutkimuseettinen osaaminen ja avoin tiedon jakaminen ovat HAMKin
TKI-toiminnan kivijalkoja, joihin koulutamme opiskelijoitamme alusta
pitäen. Yrityksiä palvelemme luottamuksen ilmapiirissä. Digitaalisuuden
lisääntyessä maailma pienenee ja aikajänteet lyhenevät. Tämä
edellyttää älykästä avoimuutta sekä jatkuvaa uuden tiedon seuraamista
ja jakamista kumppaneillemme. HAMK on ollut mukana kehittämässä
tietovirtojen, -varastojen ja tiedon käsittelyyn sekä jalostamiseen liittyviä
ratkaisuja. Lue esimerkkejä toiminnastamme.

12
12

Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja
asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.

Datasta enemmän irti
HAMKissa on viime vuosina tutkittu ja kehitetty
datan hyödyntämistä Kanta-Hämeen kiertotalousalan pk -yrityksissä. Havaintojen mukaan
yritysten eniten hyödyntämä data on liiketoiminnan nykytilaa kuvailevaa ja peräisin yritysten
sisäisistä järjestelmistä. Arvostus ulkoista tietoa,
kuten tieto kilpailijoista, materiaalivirroista ja
tulevista hankkeista, näyttäisi kuitenkin olevan
lisääntymässä. Yleisesti datan hyödyntämisessä
on merkittävästi parantamisen varaa. Haasteita
monille pk-yrityksille aiheuttaa data-analytiikan
asiantuntijoiden puute, sopivien ratkaisujen
valinta, käytettävissä olevan datan ymmärtäminen sekä datan laatu.

Palvelussa on saatavilla mm. avointen aineistojen tietoja. HAMKista saatavilla on avoimesti
esimerkiksi dronella kuvattuja aineistoja Evon
metsistä ja Mustialan hiilipellolta sekä dataa
AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyydestä, palveluiden käytöstä ja vaikuttavuudesta. Avoimesti
saatavilla on myös mm. aineisto, joka sisältää
röntgentomografiakuvia pyrogeenisistä hiilistä.
Hiilet ovat muodostuneet Evon valtionmaalla
vuosien 1948–2018 aikana tehdyissä metsien
kulotuksissa.

Datan hyödyntäminen on välttämätöntä paitsi
kiertotalousalan pk-yritysten liiketoiminnan
kehittämisessä, myös vähähiilisyyden ja negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimisessa.
HAMKin selvitysten tulokset antavat suuntaa myös alueen muiden alojen pk -yritysten
tilanteesta.

Entistä parempaa tutkimusetiikkaa
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan puolella tutkimuseettiset asiat otetaan aiempaa
systemaattisemmin huomioon jo heti hankkeen
alkumetreillä. Alkaville hamkilaisille hankkeille
on laadittu yleisohje, jossa selvennetään esimerkiksi tutkimuslupa-asioita ja eettisen ennakkoarvion merkitystä. Lisäksi hankkeiden aloituskokouksissa on nykyään mukana aina myös
HAMKin tutkimusetiikan ja -viestinnän asiantuntijat. HAMKissa on myös nimetty henkilöt antamaan tutkimuseettistä tukea.

HAMK jakaa aineistojaan
HAMK on ammattikorkeakoulujen kärjessä, mitä
tulee aineistojen saatavuuteen kansallisella Tiedejatutkimus.fi -sivustolla. Sivusto kokoaa ja
jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.

Toiminnan auditointi osa hamkilaista laatukulttuuria
Auditoinnit ovat osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää.
Korkeakoulujen toiminta auditoidaan kuuden vuoden välein.
Edellisen kerran HAMK on auditoitu vuosina 2010 ja 2016.
HAMKin koko toiminta ja laatujärjestelmä auditoidaan jälleen
keväällä 2022.

kehittymisehdotuksineen auttaa omalta osaltaan suuntaamaan
työtä. Auditoinnin tulos julkistetaan kesällä 2022.
HAMKin laatujärjestelmä muodostaa johtamisen, suunnittelun ja
toteutuksen sekä seurannan ja kehittämisen kehän (PDCA, Plan, Do,
Check, Act). Se varmistaa, että toiminta on tavoitteiden mukaista ja
että toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Laatujärjestelmä
kattaa HAMKin perustehtävät ja tukitoiminnot ja kytkeytyy tiiviisti
johtamiseen ja toiminnanohjaukseen.

Auditoinnin toteuttaa Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus Karvi. Kansainvälinen ryhmä tutustuu
toimintaamme itsearviointiraportin, muun aineiston,
opiskelijoiden työpajojen sekä sidosryhmien ja
henkilökunnan haastattelujen avulla. Työpajoihin ja
haastatteluihin osallistuu lähes sata henkilöä.
Auditoinnissa varmistetaan, että HAMK täyttää
eurooppalaisen korkeakoulualueen kriteerit.
Auditointiraportista HAMK saa ulkopuolisen arvion
toiminnan kokonaisuudesta, ja raportin sisältämä tieto

Työelämä ja opiskelijat osallistuvat palautejärjestelmän ja
arviointien kautta jatkuvasti HAMKin toiminnan kehittämiseen:
Työelämän edustajat ovat arvioineet kaikki HAMKin tutkimusyksiköt
sekä valikoidut koulutusmoduulit (n. 50 kpl) edellisen kerran v.
2019. Palautteen antaminen niin opinnoista kuin oppimisesta ja
hyvinvoinnista on rakennettu sisään opiskelijan työhön.
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Toiminnan avoimuus ja arviointi

Koulutusten osalta eettisiä toimintoja on kehitetty uudistamalla opinnäytetyöohje, jossa selvitetään hyvä tieteellinen käytäntö opinnäytetyön eri prosesseissa (esim. aineiston keruussa
ja tulosten esittelemisessä) sekä mm. tutkimuslupiin ja tietosuojaan liittyvät asiat. Uudistetun
ohjeen ohella opinnäytetöiden ohjaajille on tarjolla henkilöstövalmennusta ja jokaisen hamkilaisen opinnäytettä tekevän opiskelijan on suoritettava eettisten asioiden osaamistesti.

edistävien toimenpiteiden Green metric –vertailussa vuonna 2021 Hämeen ammattikorkeakoulu sijoittui lähes tuhannen osallistujan joukossa sijalle 14. Sijoitus on parantunut merkittävästi vuosittain, sillä vuonna 2020 HAMK oli
sijalla 35 ja vuonna 2019 sijalla 87.
Green metric -vertailussa on osallistujia oli kaikilta mantereilta. HAMK pärjäsi vuonna 2021
parhaiten neljästä mukana olleesta suomalaisesta korkeakoulusta: Itä-Suomen yliopisto on
sijalla 34, Metropolia ammattikorkeakoulu sijalla
320 ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu sijalla
420.

HAMK kansainvälisissä vertailuissa
HAMKissa tehdään säännöllisesti toimintaa
kehittäviä itsearviointeja sekä teemakohtaisesti että koko organisaation tasolla. Lisäksi
HAMK osallistuu kahteen kansainväliseen rankingiin. Kansainvälisessä kestävää kehitystä

Times Higher Educationin koulutusta koskevassa rankingissa tulimme v. 2019 sijalle 250/
1400.

Kumppaneiden kertomaa
”Olemme vuosia tehneet opiskelijayhteistyötä HAMKin eri
yksiköiden kanssa niin harjoittelujaksojen kautta kuin viime
vuosina myös opinnäytetöitä teettämällä. Tuorein avaus on
yhteistyö uuden strategian laadinnassa. Sen fasilitoinnissa
HAMK tulee olemaan apunamme halki koko prosessin.
Odotamme tätä mielenkiinnolla! Toki meillä on yhteistyötä
myös kampusalueella, missä lukiomme opiskelijat voivat jo
lukioaikana suorittaa mm. International Business -opintoja
HAMKissa.”
Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff
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Yhteiskunnan kehittäminen ja
vihreä kasvu
Monialaisella HAMKilla on erinomainen mahdollisuus edistää yhteiskunnallista kehitystä kokonaisvaltaisesti niin ekologisesti, taloudellisesti
kuin sosiaalisestikin kestävämpään suuntaan. Osallistumme aluettamme
kehittäviin hankkeisiin unohtamatta asioiden yhteyttä globaaleihin
haasteisiin. Rajat ylittäen jaamme ja kasvatamme osaamista niin omassa
organisaatiossa kuin yhdessä koti- ja ulkomaisten kumppaniemme
kanssa. Merkittävä askel otettiin kesällä 2020, kun HAMK sitoutui
yhdessä seitsemän muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa
rakentamaan yhteistä RUN -Eurooppa-yliopistoa. Sen visiona on
tarjota tulevaisuuden koulutusta työelämän tarpeisiin.
Lue esimerkkejä toiminnastamme.
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Yhteiskunnan kehittäminen ja kestävä kasvu

Viime aikoina eräs opiskelijatiimimme pilotoi
jätekimppakonseptin Jokioisiin 20 kotitalouden
asuinalueelle. Opiskelijat kartoittivat jätekimpan
tarvetta ja asukkaiden kiinnostusta, rakensivat
ohjeistusta kierrätykseen ja jätekimpan pyörimiseen. Lisäksi he kehittivät jäteastioiden täyttymistä seuraavaa anturia. Työn tilaajana toimi
Envor Group Oy.

Verkostomaista, monialaista tekemistä
Muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön määrä
ja painoarvo ovat HAMK:ssa korkealla. KantaHämeessä noin viidennes tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tehdään ammattikorkeakoulun
toimesta. Lukua voi pitää korkeana, sillä maan
keskiarvo on 25 prosenttia, mutta monissa
muissa maakunnissa toimii ammattikorkeakoulun lisäksi myös yliopisto.*

Linnan kehitys Oy:lle puolestaan toteutettiin
lähialueen ympäristöön ja paikallisten elämään
perehdyttävä mobiiliohjattu kävelyreitti Iittalan
Lasimäelle. Opiskelijat tarinallistivat reitin, miettivät sen teknisen toteutustavan, käsikirjoittivat
ja äänittivät ensimmäiset tarinat sekä suunnittelivat reitin infomateriaalin Iittala Villagen brändin
mukaisesti.

Verkostomaisesta tekemisestä hyvä esimerkki
on vuoden 2020 lopulla käynnistynyt monellakin tapaa ainutlaatuinen tutkimushanke, jossa
tavoitteena on mitata ja mallintaa julkisten ja
yksityisten viheralueiden eli kaupunkivihreän
hiilensidontakykyä.

Osuuskauppa Hämeenmaalle toteutettiin projekti, jossa opiskelijat pyrkivät parantamaan asiakkaan tunnekokemusta ruokakaupassa asioidessa, erilaisia ostostapoja analysoiden.

Tutkimus tuo yhteen ilmakehä-, maaperä- ja
sosiaalitieteilijöitä sekä maisema-arkkitehteja.
Mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulu,
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Kööpenhaminan yliopisto ja Ilmatieteen laitos yhtä suurin
osuuksin. Lisäksi vuorovaikutukseen osallistuu
asukkaita, yrityksiä, kaupunkeja ja monia muita
toimijoita. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Yritteliäs korkeakoulu paketoi palvelut
yrityksille
Yrittäminen halutaan tuoda jokaisen HAMKissa
opiskelevan ja työskentelevän mahdollisuudeksi, vähintään yritteliäänä asenteena. Diili
ja useat muut liiketoimintahaasteiden ratkomiseen keskittyvät opiskelutavat kuten cSchool ja
Amazing Business Train ovat ”tuotteistettuja
oppimispalveluita”, joita on pari viime vuotta
jäsennelty myös Yritteliäs korkeakoulu -ohjelmaan. Sen tavoitteena on lisätä yrittäjyysosaamista ja vähintäänkin yritteliästä asennetta ja
kokeilukulttuuria kaikkiin koulutuksiin. Samalla
HAMK paketoi entistä selkeämmin ne palvelut,
joita opiskelijat tuottavat yrityksille.

HAMKin osuutena on soveltavalle korkeakoululle luonteva näkökulma: pohtia kaupunkivihreän rakentamista, hoitoa ja ylläpitoa käytännössä. Työtä tehdään läheisesti etenkin Aalto-ylipiston arkkitehtuurin laitoksen tutkijoiden
kanssa.
*Lähde: Sirén, Hannu: Yhteistyöllä osaamista,
aluekehitystä ja kansainvälistymistä -selvitys,
2021.

Vuoden 2021 AMKista uralle –selvityksen
mukaan kaikkiin muihin ammattikorkeakouluihin
verrattuna eniten yrittäjiä on HAMKista valmistuneissa, 9,7 prosenttia. Yliopistoistakin niukasti
edelle menee vain Taideyliopisto, 9,8 prosenttia.
Tieto perustuu viisi vuotta sitten valmistuneille
lähetettyyn kyselyyn.

Opiskelijat yhteiskehittelijöinä
Opiskelijoiden ja yritysten välillä on jatkuvasti
käynnissä erilaisia yhteiskehittelyjä. Monen
tahon kanssa on jo vuosien yhteistyö takana.
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Kumppaneiden kertomaa
”Ohjelmistokehitysyritys Riihisoft ja HAMK ovat
yhdessä mainiosti sujuneella yhteistyöllä kantaneet
yhteiskuntavastuunsa. Olemme tarjonneet harjoittelupaikkoja
HAMKin tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille, jotka ovat
täyttäneet paikkansa erinomaisesti. Harjoittelijat ovat päässeet
mukaan Riihisoftin palveluiden sisäiseen tuotekehitykseen
ja asiakashankkeisiin, joissa olemme merkittävästi nostaneet
kumppaneidemme ja asiakkaidemme liiketoimintojen
digitalisaation ja automaation tasoa. Kaikkien hankkeidemme
taustalla on kestävän kehityksen edistäminen.”

”HAMK on onnistuneesti panostanut osaamisen kehittämiseen
ja keskittämiseen teräsrakentamisen alalla. Ainutlaatuinen ja
toimiva yhteistyöverkosto kattaa mm. kaikki koulutusasteet
toiselta asteelta yliopistoon asti. Tätä osaamisympäristöä on
ollut luontevaa hyödyntää omassa tuotekehityksessämme ja
tutkimuksessamme. HAMKin Tech-tutkimusyksikkö on myös

Toimitusjohtaja Jouko Kukko, Riihisoft Oy

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Pekka Roivio, Ruukki Construction

”Käynnistimme HAMKin neljän kansainvälisen opiskelijan
kanssa keväällä 2021 yhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena
oli etsiä ja kartoittaa uusia valmistajia/tuotteita Parolan Rottingin
mallistoon. Mallistomme koostuu luonnonmateriaaleista
valmistetuista kalusteista ja sisustustuotteista, joita
täydennämme säännöllisesti. Opiskelijoiden kotimaa vaikutti
siihen, mitä tuotteita kukin heistä lähti kartoittamaan. Erityisen
ilahduttava oli Nepalista alun perin kotoisin olevan opiskelijan,
Dev Bhurtelin, löytämä tuote, jonka materiaali on vielä uusi
Suomen markkinoilla. Yhteistyöprojektin tuloksena olemme nyt
tilanneet koe-erän nepalilaista alkuperää olevaa tuotetta, jonka
testimarkkinointi käynnistyi koe-erän saavuttua loppuvuodesta
2021.”

”ÄlyAgri on valtakunnallinen Työ- ja elinkeinoministeriön ja
Pohjois-Savon maakuntaliiton rahoittama hanke, jossa edistetään
alueiden älymaatalouteen liittyvän liiketoiminnan syntymistä.
Tammela on mukana yhtenä kahdeksasta kunnasta ja tekee
hankkeessa hyvää yhteistyötä HAMKin ja muiden verkoston
toimijoiden kanssa.”

tärkeässä roolissa ohutlevytuotteidemme kehityksessä.
Osaamista ja toiminnan tavoitteellisuutta kuvaa hyvin esim.
HAMKin investointi laatuansa ensimmäiseen nollaenergiahalliin,
jossa tutkimusyksikkö toimii.”

Kunnanjohtaja Kalle Larsson, Tammela

Toimitusjohtaja Anitta Herranen, Parolan Rottinki
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HAMKin vaikuttavuuslukuja 2021

HAMKin vaikuttavuuslukuja 2021
Stategiset valinnat
Kestävän kehityksen tutkintokoulutus

37 valmistunutta

Kestävän kehityksen hankkeita

66 % (4,1 M€)

Ammatillinen opettajankoulutus

414 pätevyyttä

Osaamisen vienti

2,35 M€

Tohtorit/lisensiaatit henkilöstössä

100

Verkostot ja kumppanuudet
Yhteistyökorkeakoulut

170

Strategiset kumppanit

6

18

Koulutus ja tutkimus
Opiskelijat

8 000

Tutkinnot

1 395

Opinnäytetyöt

1 450

Tutkimusvolyymi

12,2 M€*

Hankkeet

128

Julkaisut

262

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

70

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

151

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

24

Avoimet aineistot

12

*v. 2020

Alueen elinvoimaisuus
HAMKin saama yritysrahoitus

700 000 €

Työelämäyhteistyö

2 519 toimeksiantoa

NPS-luku**

85

Avoin ammattikorkeakoulutus

15 052 opintopistettä

Täydennyskoulutus:
erikoistumiskoulutukset

3 135 opintopistettä

Mediaosumat

1 654

**Net promoter score. Kansainvälisesti vertailtava asiakaskohtaamisen
onnistumisen mittari asteikolla -100 – + 100.
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