
Yhteistyön voimalla 
1+1+1=9
Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia vauhdittavat 
ratkaisuillaan korkeakoulujen uudistumista.

Pääkaupunkiseutu toimii Suomen talouselämän veturina. 
Alueella tarvitaan selkeästi profiloituneita ja erottautuvia 
korkeakouluja, jotka tuottavat uudenlaista osaamista ja 
rakentavat kokeiluun perustuvaa toimintakulttuuria. 

Pääkaupunkiseudulla toimivat ammattikorkeakoulut 
Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia syventävät yhteis-
työtään uusilla avauksilla. Tavoitteena on vahvistaa pää-
kaupunkiseutua osaamisen keskittymänä opiskelijoiden, 
työelämän ja siellä toimivien osaajien parhaaksi. Ammat-
tikorkeakoulut haluavat yhdessä rakentaa toimintakon-
septin, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti. Tavoitteena 
ovat nopeat tulokset, innovatiiviset ratkaisut ja parem-
mat palvelut.

Hallitusohjelman strateginen painopistealue Osaami-
nen ja koulutus sisältää mm. seuraavat kärkihankkeet: 
Nopeampi siirtyminen työelämään, Elinkeinoelämän ja 

korkeakoulujen yhteistyön vauhdittaminen sekä Koulu-
tusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan edistäminen. 
Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia haluavat yhteistyöllä 
vastata hallitusohjelman tavoitteisiin mm. edistämällä 
opiskelijaliikkuvuutta, yrittäjyyskoulutusta, rakentamalla 
matalan kynnyksen innovaatio-ohjelmia korkeakoulujen 
ja pk-yritysten välille. Lisäksi tehostetaan globaalien tut-
kimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä, muo-
dostetaan Suomen suurin ammattikorkeakoulusektorin 
koulutusviennin keskittymä sekä toteutetaan kansainvä-
linen kolmas lukukausi, Professional Summer School Hel-
sinki, Finland.

Yhteistyön keskiössä on moderni oppiminen, työelämää 
palveleva TKI-toiminta ja kansainvälisen korkeakoulumai-
neen kasvattaminen. Tiivistyvä yhteistyö etenee seuraa-
vien seitsemän kärkihankkeiden kautta.

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tiivistävät yhteistyötään 
hallitusohjelman kärkihankkeiden toteuttamiseksi



GreenCard
Tavoitteena on opiskelijaliikkuvuuden vauhdittaminen niin,  
että opiskelijalle luodaan mahdollisimman joustavat opintopolut.  
Tulevaisuudessa opiskelija voi koota koko tutkintonsa  
Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian tarjonnasta.

Aluksi opiskelijalle tarjotaan 15 opintopisteen virtuaali- 
opintomoduuleja, joilla hän voi täydentää osaamistaan.
Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus lukukauden tai -vuoden mit-
taiseen vaihtoon Haaga-Heliassa, Laureassa tai Metropoliassa.
Ensimmäiset pilotit toteutetaan valituissa YAMK-ohjelmissa 
syksyllä 2016.

TalentTrack
Tavoitteena on opiskelijan joustava siirtyminen eri  
korkeakoulusektoreiden välillä.

Tekniikan ja liiketalouden aloilla rakennetaan suora koulutus- 
polku AMK-tutkinnosta maisteriopintoihin.
Tekniikan ja liiketalouden aloilla tarjotaan yliopistojen kan-
didaattitutkinnon suorittaneille polku DI- tai KTM-tutkintoa 
käytännönläheisimpiin YAMK-ohjelmiin kolmen vuoden  
työkokemuksen jälkeen.
Sosiaali- ja terveysalalla vaikutetaan rekrytointiasenteisiin ja 
vahvistetaan sairaanhoitaja (YAMK) ja sosionomi (YAMK) -tut-
kintojen asemaa kaikissa alan ylempää korkeakoulututkintoa 
edellyttävissä tehtävissä. 
YAMK-tutkinnon suorittaneille rakennetaan tulevaisuudessa 
väylä ammatilliseen tohtoritutkintoon kansainvälisissä  
kumppanikorkeakouluissa.

YrittäjyysSavotta
Tavoitteena on yhteisen yrittäjyyskoulutuksen ja startup- 
toiminnan kautta vauhdittaa opiskelijan innovatiivisten liike- 
ideoiden synnyttämistä ja rohkaista opiskelijaa uudenlaiseen 
itsensä työllistämiseen laajalla metropolialueella. 

Synnytetään uudenlaista korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyttä.
Käynnistetään yhteistyössä uudenlaisia startup-pilottihankkeita.
Vahvistetaan opiskelijayritysten kasvun edellytyksiä Haaga- 
Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyökumppaneiden ja 
verkostojen avulla.

Professional Summer School
Tavoitteena on tuottaa käyttäjälähtöisen suunnittelun ja kehittä-
mistoiminnan osaamista, uusia palvelukonsepteja ja liikeideoita. 
Professional Summer School yhdistää kolmen ammattikorkea-
koulun vahvuusalueet - palvelumuotoilu, soveltavat teknologiat 
ja terveys, yrittäjyys - ja pitkän kokemuksen Living Lab -toimin-
nasta. Se on oppimisympäristö, jossa kansainväliset monialaiset 
opiskelijaryhmät kehittävät digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä 
yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Opiskelijalle tarjotaan kolmas lukukausi ja ammattikorkea-
kouluille vuosittain uusiutuvia koulutusvientituotteita. 
Pääkaupunkiseudulla se toimii innovaatioalustana, jolla on  
tulevaisuudessa yhteistyöpisteitä myös muualla Euroopassa.
Samanaikaisesti useassa maassa toteutettavat kansainväliset 
Professional Summer Schoolit tarjoavat jatkossa suomalaisille 
yrityksille yhteiskehittämisen, nopeiden kokeilujen ja validoinnin 
alustan, joka edistää suomalaista palveluvientiä ja digitalisaatiota.

Työelämälähtöisyys 9.0
Tavoitteena on luoda monialainen ja monikulttuurinen inno- 
vointi- ja yhteistyötoimintamalli ja prosessi yritysten, opiskeli- 
joiden ja ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden välille.

Yritykset saavat käyttöönsä ainutlaatuisen laajan Haaga-Helian, 
Laurean ja Metropolian opiskelija- ja asiantuntijaosaamisen.
Toimintamallissa hyödynnetään innovaatioseteliä.
Toimintamalli pilotoidaan hyödyntäen digitaalisia  
ratkaisuja syksyllä 2016.

EduExellence
Tavoitteena on luoda vahva koulutuksen viennin osaamis- 
keskittymä, josta muodostuu ammattikorkeakoulusektorin  
suurin koulutusviejä Suomessa vuoteen 2020 mennessä. 

Yhteisesti tarjottavista koulutuksista laaditaan tuoteportfoliot.
Valitaan markkinoinnin kohdealueet ja sovitaan yhteiset  
markkinointitoimenpiteet.
Kartoitetaan uudet tulevaisuuden osaamiseen pohjautuvat 
tuotteet yhteisiksi koulutusviennin tuotteiksi.

International ProjectTatami
International ProjectTatamin tavoitteena on tuottaa lisäarvoa 
synnyttämällä menetelmällisiä ja temaattisia osaamiskeskitty-
miä, jotka tukevat elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedelly- 
tyksiä. Yhteisillä osaamiskeskittymillä haetaan valikoituja  
- nykyisen tason huomattavasti ylittäviä - hankerahoituksia,  
kuten Maailmanpankin ja EU:n rahoitukset.

Hankitaan yhdessä kansainvälistä rahoitusta, jonka turvin  
tutkimuksesta ja asiakastiedosta synnytetään liiketoimintaa  
ja vientiä.

Siirtymäaikaa tuotekehityksestä markkinoille lyhennetään  
tuottamalla käyttäjätietoa innovaatioiden idea-, kehitys-,  
pilotointi- ja validointivaiheisiin.

Tarjotaan kansainvälisiä yhteiskehittämis-, pilotointi- ja vali-
dointiverkostoja sekä palveluita kaupallistajille ja tutkijoille.

Synnytetään temaattisia osaamiskeskittymiä yhdessä asiakkai-
den kanssa. Ensimmäisissä piloteissa tuetaan hyvinvointi- ja 
terveysteknologian sekä kiertotalouden kasvua ja vientiä.

Lisätietoja:
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Haaga-Helia, 050 555 1131

Riitta Konkola, rehtori, toimitusjohtaja; 
Metropolia, 050 548 6069

Jouni Koski, rehtori, toimitusjohtaja; 
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