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Humakin uuden strategian voi 
tiivistää kolmeen valintaan: kasvu, 
yhteistyö ja tulevaisuus.

 Julkisen rahoituksen rajallisuus  
pakottaa korkeakouluja  
monipuolistamaan  
rahoituslähteitään, kehittämään  
ansaintalogiikkaansa ja  
parantamaan toimintansa  
tehokkuutta.

” Humak hakee vahvoja 
kumppanuuksia 
kansallisesti ja 
kansainvälisesti.

Toimintaympäristön
muutoksia on tarkasteltava sekä 
valtakunnallisesti että toimiala-
kohtaisesti huomioiden myös  
kansainvälistymisen 
eri ulottuvuudet.

Teknologiakehitys ja kilpailukyky 
eivät rakennu ainoastaan teknisen 
edelläkävijyyden kautta, vaan sen 
täysimääräinen hyödyntäminen 
edellyttää inhimillisen toiminnan ja 
ihmisen ymmärtämisen osaamista.
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Humakin strategia 2020
Kohti reilua ja yhteisöllistä Suomea
Visionamme on olla kansainvälinen ja yhteiskunnal-
linen korkeakoulu, joka edistää reilua ja yhteisöllistä 
Suomea. Missionamme on tuottaa osallisuutta, yhteis-
kunnallista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä luoda 
uutta tietoa, osaamista ja asiantuntemusta aloillamme.

Vuonna 1998 perustettu Humak on erikoistunut järjes-
tö- ja nuorisotyön, työyhteisöjen kehittämisen, kulttuu-
rituotannon ja luovan toimialan yrittäjyyden sekä tulk-
kausalan erityisosaamisen ja toiminnan kehittämiseen. 

Humak on valtakunnallinen. Toimipisteemme sijaitse-
vat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Kauniainen, Nur-
mijärvi), Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Lisäksi 
meillä on TKI-toimistot Tampereella, Imatralla, Joen-
suussa sekä Kemissä. Meitä  on 1500 opiskelijaa ja 130 
asiantuntijaa.

Strategian voi tiivistää kolmeen sanaan: 
Kasvu, yhteistyö ja tulevaisuus
Humakin strategia nousee tilanteesta, jossa Suomen väes-
tönkehitys ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen haastavat 
sosiaalisen eheytemme ja taloudellisen kestävyytemme. 
Digitalisaatio, globalisaatio, ilmastonmuutos, ympäristö-
kysymykset ja maailmanlaajuiset väestöliikkeet asettavat 
Suomen uusien ulkoisten haasteiden eteen.

Korkeakoulun muuttuva rooli edellyttää uudenlaisten 
yhteistyömuotojen kehittämistä työelämän kumppa-
neiden kanssa. Haluamme toimia alueiden, kuntien, 
järjestöjen, yritysten ja yksityisten toimijoiden strate-
gisena kumppanina kehittämässä tasa-arvoista kansa-
laisyhteiskuntaa.

Haemme kasvua ja vahvistumista uusien koulutus-
ten, koulutusviennin, osaamisen tuotteistamisen sekä 
TKI-toiminnan vahvistamisen myötä. Reagoimme no-
peasti toimintaympäristön muutoksiin ja tartumme roh-
keasti uusiin mahdollisuuksiin.

Tavoitteemme on olla työelämäkumppaneidemme yk-
kösvalinta kehittämiskumppaniksi. Lisäksi haluamme 
tarjota valmistuneille vahvat urapolut ja olla vetovoimai-
nen työ- ja opiskelupaikka. 

TKI-toimintamme ytimessä ovat sosiaaliset ja kulttuuri-
set innovaatiot sekä kestävä yrittäjyys ja tiivis vuorovai-
kutus työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Olemme tehokas ja 
oivaltava verkostoituja, joka reagoi nopeasti ja ennakoi-
vasti muutoksiin. 

Vahvuusalamme ja uudet nousevat alat
Humakin vahvuusalat ohjaavat toimintamme strategista 
kehittämistä niin koulutuksessa kuin tutkimus-, kehittä-
mis-, innovaatio- ja kokeilutoiminnassakin. 

Vahvuusalat kumpuavat arvoistamme (toisten kunnioit-
tamisesta, avoimuudesta, yhdessä onnistumisesta ja 
rohkeasta uudistumisesta) ja ne ohjaavat myös kumppa-
nuuksiemme johtamista. Ne ovat:

- Nuorisotyö ja yhteisöllisyys
- Järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen
- Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus
- Tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta

Uudet nousevat alat:

- Uudet osalliset
- Uusyhteisöllisyys
- Kommunikaatioasiantuntijuus
- Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus

Kehitä kanssamme reilua 
ja yhteisöllistä Suomea
Humakin toimintaan ja kehittämistyöhön voi tutus-
tua verkkosivuillamme www.humak.fi, jossa kerrom-
me elävästi ja inspiroivasti hanketoiminnastamme ja 
toimialoistamme. 

Kevään 2016 yhteishaussa olimme Suomen viiden-
neksi suosituin ammattikorkeakoulu ja kymmenen-
neksi suosituin korkeakoulu. Koulutuksemme puhut-
televat niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Humakilla on jatkuvasti n. 40 - 50 kehittämishan-
ketta meneillään. Teemme työtä mm. kulttuuripal-
veluiden saavutettavuuden, nuorisoalan ehkäisevän 
päihdetyön, syrjäytymisen ehkäisemisen, kulttuuri-
palveluiden tuotteistamisen SOTE-sektorille, luovan 
alan yrittäjien sparraamisen, digitaalisten oppimis-
ympäristöjen, lumiturvallisuuden, järjestöjen työhy-
vinvoinnin, suomenruotsalaisen viittomakielen pe-
lastamisen sekä Googlen rahoittaman kansainvälisen 
selkoviittomauutisportaalin luomisen parissa. 

Ota yhteyttä keskustellaksesi 
kehittämisideoistasi kanssamme:

Elina Ylikoski 
Innovaatiojohtaja

sähköposti: elina.ylikoski@humak.fi
puhelin: 020 7621 221
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