
Ennakointi koulutuksen 
kehittämisen välineenä

26.5.2021

Emme halua olla nykyinen 
yliopisto, emmekä nykyinen 

ammattikorkeakoulu!

Haluamme olla hyödyllisin 
korkeakoulu!

Puhumme johtamisen kannalta
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Tahto ja intohimo

Ennakointi

Ennakointi
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Haluttu tulevaisuus

OsaaminenStrategia

Aloitteellisuus

Luovuus

Ennakointi

Kompleksisuus haastaa
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Raisio, 2018

Mahdollisuuksien
avaruus!
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Raisio, 2018
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Opiskelijat ja tutkinnot muuttuvat
• Opiskelijat eivät ole toistensa kopioita! 

• Nuorella on oma tahto ja halu päättää omasta elämästä ja 
uravalinnoista!

• Vielä esiintyvä ns. aikuisen mielipide siitä, mitä nuoren tulee tehdä 
ja oppia ei paljoa paina!

• Jatkossa sama tutkinto ei tarkoita samaa osaamista! 

• Parhaat ja kiinnostavimmat työpaikat saavat parhaat osaajit.
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Ammatit muuttuvat

• Alueellisesti katsottuna ei oikein löydy homogeenisiä ammatteja.

• Usein korkeakouluilta toivotaan tiettyjä sisältöjä koulutukseen. 
Mutta samat toiveet eivät koske edes naapurin firmaa.

• Kaikki tiedämme, että nykymuodossaan monet ammatit häviävät 
tulevaisuudessa.
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Toimintakonseptien kehitys –
Kolme historiallista työtyyppiä – kaikki totta HAMKissa
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Nämä ammatit katoavat 
todennäköisimmin – katso lista
Etlan mukaan Suomesta katoavat 
puhelinmyyjät, tallentajat ja 
valokuvien kehittäjien työt. 
Varmimmat työpaikat 20 vuoden 
päähän ovat mm. hotellinjohtajilla, 
ravitsemusasiantuntijoilla ja 
opetusmenetelmien kehittäjillä. Katso 
turvatuimpien ja uhatuimpien 
ammattien lista täältä. Yle uutiset 
2014

ammatit
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Korona on kiihdyttänyt työmarkkinoiden muutosta. Jatkossa 
korostuvat koulutus sekä sosiaaliset ja matemaattiset taidot.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn
tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij näkee työmarkkinoilla 
tapahtuneen "ammattirakenteiden kahtiajakautumisen". Mutta 
mitä se tarkoittaa?
– Se tarkoittaa sitä, että tyypillisiä keskipalkkaisia ja 
rutiininomaisia ammatteja on kadonnut. Samaan aikaan 
nousee palkkatyötä matalapalkkaisiin palveluammatteihin ja 
korkeapalkkaisiin asiantuntijatöihin, Maczulskij kertoo.
Luvut ovat kovia. Maczulskij kertoo, että Suomesta on viimeisen 
20 vuoden aikana kadonnut noin 150 000 työpaikkaa 
“rutiininomaisista, keskiluokkaisista ammateista”.

Mtv uutiset 2021
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Jos ois rahaa kuin roskaa, niin vois 
koulutuksessakin tehdä mitä vaan

Näin ei kuitenkaan ole!



HAMK VISIO 
2030
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Johtamisen kolmiodraama

Osaaminen

Näkeminen
Tavoitteet

Tietäminen

Pitkäjänteisyys

Tahto

Kyky tarttua tilaisuuksiin
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Tulevaisuuden rakentuminen
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Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

Yksilö

Organisaatio

Strateginen johtaminen,

ydinosaaminen, 

johto

Henkilöstön kehittäminen,

yksilön kehittyminen,

henkilöstöosasto

Osaamispohjainen strategia-ajattelu

Organisaation arvonluontiprosessien kehittyminen

© Heidi Ahokallio-Leppälä

Organisaation tavoitteet yhdistetään 
osaamisen kehittämiseen
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Organisaatio

Yksilö

Strateginen johtaminen,

ydinosaaminen, 

johto

Henkilöstön kehittäminen,

yksilön kehittyminen,

henkilöstöosasto

Osaamispohjainen strategia-ajattelu

Organisaation arvonluontiprosessien kehittyminen

© Heidi Ahokallio-Leppälä

Organisaation tavoitteet yhdistetään 
osaamisen kehittämiseen

Tämä ratkaisee lopulta menestyksen
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Osaamisen johtamisen vaiheet

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4

Yksilön 
osaaminen

Ryhmien 
osaaminen

Organisaation 
osaaminen

Organisaation ja 
sen verkostojen 
osaaminen

Nykyisten 
tehtävien 
hallinta

Tulevaisuuden 
haasteisiin 
vastaaminen

Uuden 
tiedon 
luominen

Henkilöstökoulutus 
ja kehityskeskustelu

Osaamismittaukset 
ja -kartoitukset

Osaaminen osana 
strategiaprosessia

Yhteisöllinen 
luovuus

Osaamisen johtamisen kehittyneisyys (Salojärvi 2009) 
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Strateginen tavoite

Kappas-tulokset
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3 koulutuksen 
mallia

HAMKissa on käytössä kolme opiskelutapaa, 
jotka mahdollistavat opiskelun eri 
elämäntilanteissa.

8–16
päiväopiskelu

18–100
työn ohessa

24/7
yksilöllisesti

verkossaSisäänrakennettuna 
työelämäyhteys
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Yritteliäs korkeakoulu esihautomona
1. Erä: yritteliäs oppija 2. Erä: oma liiketoimintamahdollisuus 3. Erä: Liiketoiminnan uudistaminen

5-15 op
Liiketoimintamahdollisuuden
etsiminen: asiakkaat, käyttäjät,
tarpeet, ratkaisuideat

Idean kaupallistaminen: konsepti ja 
arvolupaus, asiakkaan kokemus, 
prototyyppi 

Liiketoiminnan mallintaminen: 
liiketoimintamalli, talouden prototyyppi,
kokeilu, MVP, työsuunnitelma, 
mittarointi

5 op
Oman liikeidean kiteyttäminen, liiketoiminta-
mahdollisuuden vahvistaminen, tuotteiden,
palveluiden, ratkaisujen muotoilu, kokeilu,
viestiminen, verkostojen rakentaminen, oman
osaamisen tuotteistaminen.  

2-5 op
Liiketoimintasuunnittelu, 
liikeidean kiteytys, asiakkaat,
Tarpeet, tuotteet ja palveulut, 
Markkinonti, talous ja liiketoiminta-

suunnitelma ja nettisivut. 

2-6 op
Liiketoimintaan tutustuminen, 
liiketoimintahaasteet, 
verkostot, menetelmät, 
työkortit, digitaaliset työkalut, 
prototyypit, myyntipuheet,
tiimityöskentely,  kahden
viikon sprinttityöskentely, 
reflektio

5 + 10 op
Liiketoimintamallien uudistaminen, 
liiketoimintaympäristön muutosten
ymmärtäminen, liiketoiminnan, 
palveluiden, tuotteiden, toimintamallien
parantaminen, liiketoiminnan 
elinvoimaisuuden vahvistaminen 
vastuullinen markkinointi, tapahtumien
muotoilu.
=mistajavaihdostilanteet
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HAMK Design Factory arvolupaus

Ratkaisemme yhteistyössä asiakkaiden ja monialaisten 
opiskelijaryhmien kanssa

yhdessä määriteltyjä haasteita
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Tunnuslukuja ensimmäiseltä toimintavuodelta

7 965
Opiskelijat

2500
Opintopisteet

14
Opintojaksot

40
Yritys-
kumppanit

75
Yritysprojektit

Opettajat
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Toteutettu 22 toimeksiantoa

Data Analytics 

DF Kiertotalous

Yrityksen datan analysointi ja 
visualisointi

Product Development Project PDP 
Tuote- ja palvelukehittämistä 

yritysten tarpeisiin

Palvelumuotoilua

Kehittämistä 
kiertotalousnäkökulmasta

Kesäopinnot

Toteutettu yhteensä 19 toimeksiantoa

Toteutettu 12 toimeksiantoa, tällä hetkellä 
toteutuksessa 10

Toteutettu 5 toimeksiantoa

Toteutettu 8 toimeksiantoa

Smart Design Projcet Älykäs muotoilu Toteutettu 4 toimeksiantoa

Hackathonit Eri teemoista

Monialaiset opiskelijaprojektit 2019 –
3/2021
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Ennakointi on osa koulutuksen kehittämisen kokonaisuutta!
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pertti.puusaari@hamk.fi

+358 400 469 605

linkedin.com/shool/hamk

facebook.com/hamkuas

twitter.com/hamk_uas

hamk_uas & hamkstories

youtube.com/user/HAMKuas

hamk_uas

pinterest.com/hamkuas

Pertti Puusaari, rehtori

blog.hamk.fi

heidi.ahokallio-leppala@hamk.fi

+385 400 904 330

Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori

https://www.linkedin.com/company/hamk/
https://www.facebook.com/hamkuas
https://www.twitter.com/hamk_uas
https://www.instagram.com/hamk_uas
https://www.instagram.com/hamkstories
https://www.youtube.com/user/HAMKuas
https://snapchat.com/
https://www.pinterest.com/hamkuas
https://www.blog.hamk.fi/

