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Tilaisuuden tavoite
•

Kerätä sidosryhmien odotukset ja toiveet 3AMK yhteistyölle

Tilaisuuden agenda
13.00 - 13.10: Avaus ja tervetulosanat
13.10 - 13.50: 3AMK -tarinoita ja esimerkkejä kestävästä kaupunkikehityksestä
13.50 - 14.00: Uudenmaan kiertotalouslaakson esittely
14.00 - 14.15: Tauko ja Myyrmäen kampuksen yhteiskehittämisen alustoihin tutustuminen
14.15 - 14.55: Ryhmäkeskustelut teemoittain – I
Tauko
15.00 - 15.45: Ryhmäkeskustelut teemoittain – II
15.45 - 16.00: Purku ja mitä seuraavaksi?

3AMK ”pähkinänkuoressa”
Metropolia
• TKI-volyymi n. 10,1 MEUR 2018
• Henkilöstö: 1.000, Opiskelijat: 16.700. Tekniikka: 8200, Sosiaali- ja terveysala: 4900,
Kulttuuri: 1800 ja Liiketalous: 1800.
Laurea
• Ulkopuolinen TKI-rahoitus n. 3,5 MEUR 2018
• Henkilöstö: 550, Opiskelijat: 7400 (Liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu-,
ravitsemis- ja talousala)
Haaga-Helia
• Ulkopuolinen TKI-rahoitus 2,5 MEUR 2019
• Henkilöstö: 630, opiskelijoita: 10 652. Liiketalous: 4600, hotelli- ja ravintola-ala: 2100,
tietojenkäsittely: 1975, liikunta: 450, journalismi: 300, opettajankoulutus: 500,
liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet: 727

3AMK yhteistyön taustaa
• Laurea, Haaga-Helia, Metropolia AMK ovat aloittaneet TKI-yhteistyön 2017-> OKM
kanssa sovitusti (nk. 3AMK TKI)
• Tavoitteet: kehittää Uudenmaan aluetta ja vahvistaa 3AMK TKI-toimintaa ja hankesalkkua
& opiskelijatoimintaa
• Vetovastuu 3AMK TKI-yhteistyöstä vaihtuu vuosittain; Laurea vastuussa 2020
• 3AMK TKI yhteistyötä on toteutettu aiemmin Projekti Booster -toiminnalla eli ohjatulla
3AMK TKI-hankevalmistelua tukevilla työpajoilla
• 3AMK strategiakärkien ekosysteemien rakentaminen -hanke on Uudenmaan liiton
rahoittama hanke laaja-alaisemmalle 3AMK TKI-yhteistyölle
• Hankkeen kesto 09/2019-04/2020, vaikutus 12/2021

3AMK TKI-strategiakärjet
Toiminta on jaettu teemoittain kolmeen strategiakärkeen, joiden vastuuvetäjät ja
asiantuntijat jokaisesta 3AMK:sta:
1. Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä (Laurea)
2. Kestävä kaupunkikehitys (Metropolia)
3. Työn ja osaamisen murros (Haaga-Helia)

Kärki 2: Kestävä kaupunkikehitys
•

•

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa
ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja
tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.
Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti
huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa eli tavoitteena on ekologinen,
taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys

Teemat:
• Kiertotalous
• Hiilineutraalius
• Osallistava kaupunkikehitys
• Alueen vetovoimaisuus
• Innovaatiot ja kestävä kasvu

Keskeiset haasteet:
• Miten tuemme kaupunkien ilmastotavoitteiden
saavuttamista?
• Kuinka parannamme kaupunkilaisten sosiaalista
osallisuutta sekä elämänlaatua?
• Miten tuemme uuden liiketoiminnan syntyä ja
kehittymistä kaupungeissa?

Seuraavat askeleet
Tämän päivän esitykset ja materiaalit:
• Saatavilla tämän päivän työpajaan osallistuneille ja kutsutuille (linkki jaetaan
tilaisuuden jälkeen)
Seuraavat sidosryhmätapaamiset:
• 16.4.2020 klo 9:00-11:30 3AMK seminaari, Tikkurila (Laurean kampus): Tilaisuudessa
esitellään 3AMK TKI-kärjet, niiden toiminta ja yhteinen hankepolku 2020-2021
• 5.5.2020 klo 9:00-15:00 Tulevaisuusareena, Myllypuro (Metropolian kampus):
Metropolia toimii pääjärjestänä Uusimaa-viikon Osaaminen ja Koulutus –päivässä
Yhteystiedot:
• http://www.rdexcellence.fi/contact-information/ tai mona.roman@metropolia.fi

