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Miksi Tampere3?
• https://www.youtube.com/watch?v=rcmtVTYXZXU

• Opiskelijoille mahdollisuus etsiä – ja löytää unelmansa:

• Omien opintopolkujen rakentaminen ja kulkeminen

• Tutkijoille uudenlainen kenttä yhteistyölle

• Monitieteiset tutkimushankkeet, poikkitieteelliset näkökulmat

• Koko yhteiskuntaa hyödyttävät tulokset

• Yrityksille lisää konkreettisia hyötyjä

• Yhteistyöhankkeita koulutuksen ja tutkimuksen eri tasoilla

• Osaavia tekijöitä muuttuviin työnkuviin

• Täydennyskoulutuksen kehitys jatkuvana vuoropuheluna

• Korkeakouluyhteisölle uusi kulttuuri: yhdessä tekemistä ja uusien
toimintatapojen juurruttamista



Tampere3:ssa tutkimus ja
koulutus edistävät
parempaa maailmaa
hyödyntämällä
inhimillistä teknologiaa

• Ylitämme tieteen rajoja ja tuomme yhteen osaajat
• Tampere3 on osa kehittyvää kaupunkiympäristöä
• Tämä on yhteinen matka – koko yhteisölle



#Tampere3

YLITÄMME TIETEEN
RAJOJA JA
TUOMME YHTEEN
OSAAJAT



• Ylitämme ja yhdistämme tekniikan,
yhteiskunnan ja terveyden
tutkimuksen rajoja rohkeasti

• TKI-verkosto tiivistyy: kaikki
tutkimuksen tasot perustutkimuksesta
aina soveltavaan tutkimukseen ja
palvelukonsepteihin löytyvät
Tampere3:sta

YHTEISKUNTA

TERVEYSTEKNIIKKA

JOHTAMINEN

YLITÄMME TIETEEN RAJOJA JA TUOMME YHTEEN
OSAAJAT



TAMPERE3 ON YHTEINEN MATKA –
KOKO YHTEISÖLLE -
Opiskelija on aktiivinen korkeakoulunsa ja
ympäristönsä rakentaja



#Tampere3 – OSA KEHITTYVÄÄ
KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ



#tampere3
Toteutuu jo nyt



KOHTI UUDENLAISTA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ
• Yhteinen OPS-työ käynnistynyt

• Ristiinopiskelu avaa kaikkien korkeakoulujen
kurssikattauksen opiskelijoille

• Y-kampus laajeni kaikille kampuksille

• Opetuspilotit ovat käynnissä mm.
• Myynnin johtamisen opintokokonaisuus
• Knowledge, business and work in digital society
• Pelitutkimus ja -kehitys
• Terveysteknologia



”Tässä ajassa pitää osata yhdistää
liiketoiminnan ymmärrystä

perinteiseen ammattiosaamiseen.
Tampere3 voi vastata meidän

tarpeisiimme.”

Toimitusjohtaja Ville Laine,
Lojer Oy, Suomen johtava sairaala- ja

hoitokalusteiden valmistaja



Yhteinen OPS-työ käynnistynyt
• Tavoitteena Tampere3-korkeakoulut läpileikkaava yhteinen opetussuunnitelmauudistus.

• Projekti mahdollistaa ja toteuttaa tieteen- ja koulutusalat sekä yksikkörajat ylittävän
osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön.

Tutkintoa täydentävä koulutus
• Valmistelussa asiakaslähtöinen toimintamalli yhteisesti tuotetuille yhden luukun palveluille -

suunnitelma tarkentuu syksyn aikana.

• Osaa toiminnasta pilotoidaan jo nyt yhdessä (esim. tarjouskilpailuihin vastaaminen)

Kielten opetuksen organisointi
• Kieli- ja viestintäopintojen pilotit rakennustekniikassa ja BMT:ssä käynnistymässä syksyllä 2017

• Kielikeskusten johtajilta pyydetty esitys koko Tampere3:n kielten ja viestinnän opetuksen
organisoinnista marraskuussa



Uudet opetuskokonaisuudet ovat käynnissä
• Myynnin johtamisen opintokokonaisuus

• Knowledge, business and work in digital
society

• Rakentamisen ja arkkitehtuurin yhteiset
opinnot

• Terveysala & TAITO-keskus

• Pelitutkimus ja -kehitys

• Bioteknologia

• Terveysteknologia



HERVANTA

KESKUSTA

KAUPPI

Y-kampus, valmis konsepti
tekemällä oppiseen

• Tiimivalmennus
• Yrittäjyysopinnot
• Sosiaaliset innovaatiot
• Poikkitieteellinen

yrittäjyyspotentiaali
• Tutkimustulosten

hyödyntäminen
• Vaikuttavuus

Tutkimuksen
hyödyntäminen

1
Startti!
Opinnollistamisella
turbovaihde

2 Tiimivalmennus

3 Yrittäjyys

Tapahtumat
Sparraus

Kurssit



”Tulevaisuuden ohjelmistosuunnittelijan
täytyy ymmärtää asiakkaan tarpeita:

erityisesti kommunikaatiotaidot,
prosessiosaaminen ja designin

ymmärtäminen korostuvat.

Tampereella on vetovoimaa ja
mahdollisuuksia kansainväliseksi

kasvualustaksi. Täällä on meille tarjolla
juuri sellaista osaamista, jota

tarvitsemme.”

Toimitusjohtaja Miika Mäkitalo, M-Files Oy



#tampere3


