
 
MIKÄ? Uudenmaan liiton rahoittama 3AMK TKI-yhteistyön 3AMK-strategiakärkien ekosysteemien 
rakentaminen –hanke käynnistyi 1.10. Toiminta on jaettu teemoittain kolmelle eri strategiakärkeen, joista 
vastaavat vastuuvetäjät ja asiantuntijat jokaisesta kolmesta (Laurea, Haaga-Helia, Metropolia) 
ammattikorkeakoulusta. Jokaiselle strategiakärjelle luodaan visio ja hankepolku, joka vahvistaa kärjen 
ekosysteemiä ja innostaa ihmiset mukaan.  

MIKSI? Hankkeessa kehitettävät 3AMK:n TKI-yhteistyömallit mahdollistavat olemassa olevan osaamisen 
yhteen keräämisen tulevia hankerahoitushakuja silmällä pitäen. Hankkeen tavoitteena on luoda kärjelle 
hankepolku ja kehittää TKI-strategiakärkien kansainvälistä ulottuvuutta palvelemaan Uudenmaan aluetta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyöverkoston avulla on mahdollista kehittää uusia kansainvälisesti 
kiinnostavia avauksia tutkimukseen ja yhteistyöhön myös Euroopan ulkopuolella. 

MITEN? Syksyn aikana kärjet ovat keskittyneet luomaan vision, määritelleet kärjen temaattiset alueet sekä 
kartoittaneet tärkeimmät tulevat rahoitusinstrumentit ja hankevalmistelut. Kärjet kokoontuvat 
säännöllisesti, joten mikäli innostuit hankevalmisteluista ja haluat tuleviin tapaamisiin, ole yhteydessä 
vastuuvetäjään!  

Kärki 1 / Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä 
Vastuuvetäjä Päivi Mattila (L), asiantuntijat Anita Näslindh-Ylispangar (M) ja Vesa Heikkinen (H-H) 
 
VISIO: Terveys, hyvinvointi ja konkreettinen turvallisuus sekä turvallisuuden tunne ovat tiiviisti sidonnaisia 
ja kuuluvat yhteen suunniteltaessa ratkaisuja ihmisten ja yhteisöjen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja 
yhteiskunnan eheään tulevaan. Digitalisaation lisääntyessä tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa sekä 
yhteisöjen toiminnassa entisestään, ihmiskeskeisyys tulee nostaa innovatiivisten ratkaisujen lähtökohdaksi, 
jotta ratkaisujen vaikuttavuus terveydessä, hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa voidaan pitkäkestoisesti taata.  

Temaattiset alueet: 
o Hyvinvointi- ja terveysteknologia; sisältäen teemoja esim. väestön vanheneminen ja 

hoidon saatavuuden ja laadun takaaminen myös kotona; digitaaliset ja modernit palvelut ja 
palvelukonseptit, ennaltaehkäisevien ratkaisujen luominen, uusien palvelujen eettiset näkökulmat ja 
käyttäjälähtöisyys, monimuotoiset hyvinvoinnin ja terveyden toiminta-alueet ja kohteet kansallisesti 
ja kansainvälisesti, ruoka- ja vesi- sekä elintarviketurvallisuus, erityisryhmien hyvinvointi- ja 
terveyspalvelut, taiteen ja kulttuurin osallisuus ja vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen, 
kokeilualustatalous, hyvinvointi- ja terveysalan osaamisen murros ja muutos sekä uudelleen 
koulutuksen tarpeet 

o Yhteiskunnallinen eheys; sisältäen teemoja esim. opiskelijoiden hyvinvointi ja oppilaitosturvallisuus, 
haasteellisissa elämäntilanteissa ja tulevaisuuden rakentamisessa tukeminen, 
mielenterveyspalvelujen laadun ja saatavuuden takaaminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen, maahanmuuttajien ja erityisryhmine integraatio osaksi yhteiskuntaa, työelämän 
joustavuuden lisääminen, yhteiskunnan polarisoitumisen estäminen ja monimuotoisuuden 
tukeminen, radikalisoitumisen ja terrorismin ja rikosten torjunta 

o Global help & global health; sisältäen teemoja esim. infektioiden ja epidemioiden ehkäiseminen, 
koulutusvienti kehittyviin maihin ja kansainvälinen koulutustoiminta, yhteiskunnan tukeminen 
kriisitilanteissa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisessa, vesi- ja ruokahuolto- sekä –
turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö uusien turvallisuusratkaisujen luomisessa käyttäjälähtöisiin 
tarpeisiin 

 



 
Valmisteilla olevista hankkeista esimerkkejä alla; kaikki hankeaihiot löydettävissä TEAMS/ 3AMK TKI-
Kärjet (jos sinulla ei ole pääsyä TEAMS:iin, pyydä lupa nina.jokinen@laurea.fi)  

o Harri Ruoslahti (L) valmistelee Horizon2020-Secure Socities –ohjelman call:iin Disaster Resilient 
Socities-02 hanketta ”Smartriage”. Tavoitteena on vastata haasteeseen “Development of innovative 
tools, methodologies and European pre-hospital guidelines for first responders of medical services, 
fire services and police and hospital trauma teams in order to ensure faster and more effective 
evaluation and control of numerous seriously injured casualties in disaster and/or emergency 
situations”. 

o Anita Näslindh-Ylispangar (M) valmistelee Työssä oppimassa, työhön (TOTEEMI)-hankkeelle jatkoa 
opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi ja riskikäyttäytymisen ehkäisylle opintojen 
aikana 

o Petri Tani (L) valmistelee Match Me –hanketta Neet-nuorille rakennettavaan mobiiliapplikaatioon, 
joka mahdollistaisi työ-, harrastus- ja opiskelumahdollisuuksien löytämisen 

Kärki 1 kokoontuu seuraavan kerran  
17.1.2020 klo 12.00-13.30, Laurea Tikkurilan kampus, huone Matilda Wrede A122  
 

Kärki 2 / Kestävä kaupunkikehitys  
Vastuuvetäjä Mona Roman (M), asiantuntijat Petri Tani (L) ja Tuija Toivola (H-H) 
 
VISIO: Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa vuoteen 2040 mennessä 25%. Uusimaa on Euroopankin 
mittakaavassakin yksi eniten kasvavia alueita. Kasvusta maahanmuuton osuus on merkittävä. Väestöpaine 
lisää tarvetta työllistämiselle, uusien työpaikkojen ja verotulojen luomiselle. Yritysten ja kuntien on 
uudistettava toimintatapoja. Kiertotalous ja ilmastonmuutos vaikuttavat kaikessa.  
  
Seutu tarjoaa Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen ympäristön luoda ja kehittää kaupunkielämään liittyviä 
ratkaisuja, joilla on kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla, osana globaalia urbanisaation 
megatrendiä.  3AMK tarjoaa avuksi teemoitettuja alustoja, jotka valjastavat kansalaiset, kunnat, yritykset 
sekä oppilaitokset yhteiskehittämään ratkaisuja. 3AMK on osa keskeisiä ekosysteemejä ja osaa soveltaa 
keinoja käytäntöön.  
 
Temaattiset alueet: 

- Kiertotalous 
- Hiilineutraalius  
- Osallisuus (osallistava suunnittelu ja päätöksenteko) 
- Alueen vetovoimaisuus  
- Innovaatiot ja kasvu (yrittäjyys ja yhteiskehittely)  

 

Valmisteilla olevat hankkeet:  

o Petri Tani (L) valmistelee hankkeita kierrätettävistä ja siirrettävistä lähiötaloista ”Lapinjärvitalot” 
sekä kauneusalan kemikaalien viemäriin valumisen estämisestä. Myös teollisuuden sivuvirtojen 
hyödyntämisestä (luonnonraaka-aineiden uusiokäyttäminen) on hanke suunnitteilla.  

o Antti Tohka (M) suunnittelee hankevalmisteluita Sairaalajätteiden kierrätykseen ja Tekstiilien 
kestävään kehitykseen liittyen 



 
o Päivi Putkonen (L) suunnittelee hanketta korkeakoulujen toimista siihen, mikä saisi ulkomaiset 

opiskelijat jäämään Suomeen  

Kärki 2 kokoontuu seuraavan kerran 15.1. klo 13-14. 
 

Kärki 3: Työn ja osaamisen murros  
Vastuuvetäjä Sakariina Heikkanen (H-H), asiantuntijat Tarja Meristö (L) ja Antti Piiroinen (M)  
 
VISIO: Kärki pyrkii vastaamaan työelämän murrokseen. Työelämä muuttuu valtavien trendien, kuten 
globalisaation, ilmastonmuutoksen, digitalisaation ja robotiikan voimasta. Muutos ei vaikuta vain työhön ja 
työtapoihin vaan ne näkyvät laajemmin työn rakenteissa, rajoissa, työyhteisöissä sekä taidoissa, arvoissa ja 
asenteissa suhteessa työhön. Yrittäjämäisyys ja tarve elinikäiselle oppimiselle lisääntyy.  Tästä syystä olemme 
vastuussa suunnittelemaan uudelleen koulutustarjontaa ja tapoja, joilla voimme vastata elinikäisen 
oppimisen tuomiin haasteisiin ja tarpeisiin joustavasti ja nopeasti.  

Valmisteilla olevat hankkeet: 
o GARAGE – Go big go #Metrobo Antti Liljaniemi (M) valmistelee, näkökulmana se miten 

robotiikka muuttaa tulevaisuuden työtä  
 

o Osaamistarpeiden haistelu ja ketterä opinnollistaminen (yritysten tarpeisiin vastaaminen 
nopeasti) Elina Iloranta (H-H) valmistelee hanketta tähän aihioon. Yritysten edustajina HeadAI on 
mukana tuomassa tekoälyn ja CrazyTown yritysverkostot.  
 

o Tarja Meristö (L) valmistelee Muuttuva työelämä ja tulevaisuuden osaaminen kuntasektorin 
työpaikoissa –hanketta Kunnallisalan kehittämissäätiön 2/2020 hakuun.  
 

o Marianne Pitkäjärvi (M) valmistelee 2/2020 Erasmus-hakuun hanketta SDG4BIZ: 
Project designs and pilots a multidisciplinary, cross-border curriculum and training material for 
business opportunity recognition in SDGs. The SDG4BIZ will represent the newest pedagogical 
knowledge and help reach especially the Millenials effectively through combining micro-learning 
and mobile learning as pedagogical methods. 
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