oulut
ja korkeak

KORKEAKOULUILLA JA YLIOPISTOILLA ON AVAINROOLI LUOTAESSA TULEVAISUUTTA

UUSIMAA KASVUALUSTANA
UUSILLE INNOVAATIOILLE
Tärkeä strateginen tavoite Uusimaa-ohjelmassa on älykäs, kestävän kasvun Uusimaa.
Alue haluaa paikan Euroopan johtavien kehittyvien alueiden joukossa.
Teksti: Hannu Taavitsainen

Jotta Uusimaa saavuttaa strategiset tavoitteensa, alueen tulee parantaa innovaatiokyvykkyyttä ja innovaatiojärjestelmää. Samalla tulee pitää yllä
korkeatasoista osaamispohjaa ja luoda
myönteistä ilmapiiriä kasvuhakuisille ja
uusille yrityksille.

Älykästä erikoistumista,
osaamispotentiaali käyttöön
Euroopan unioni tuo voimakkaasti esille älykkään erikoistumisen strategiaa.
Se on saatava käytäntöön jo kaudella
2014–2020.
Älykäs erikoistuminen on strateginen lähestymistapa ja sillä tavoitellaan
talouden kasvua. Tarkasti kohdennetut
tutkimus- ja innovaatioinvestoinnit voivat tuottaa erikoistumista ja kasvua.
Avainrooli on ammattikorkeakouluilla
ja yliopistoilla yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa.
Älykäs erikoistuminen tarkoittaa, että alue tunnistaa erityisominaisuutensa,

kilpailuedut korostuvat. Alueen toimijat
ja voimavarat tulee ohjata tiiviiseen yhteistyöhön osaamiseen perustuvan tulevaisuusvision tueksi.
Älykäs ja kestävä kasvu vaatii, että
alueen koko potentiaali saadaan käyttöön. Erityishuomio tulee kiinnittää kolmen suureen innovaatiokeskittymään.
Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle kohdistuvat kansainväliset investoinnit tarjoavat erinomaisen kasvualustan innovaatioille. Koko Uusimaa voi hyötyä
niistä.

Korkeaa osaamista, palveluja,
tuotekehittelyä ja yhteistyötä
Uusimaa ja metropolialue lähtevät ohjelman toteutukseen hyvistä asemista.
Vahvuutena on kansainvälisesti korkeatasoinen koulutusympäristö ja monipuolinen yritystoiminta. Ne luovat pohjan innovaatioille eli markkinoita varten
tuotteistetuille palveluille ja tuotteille.
Kasvun mahdollisuuksiin tulee tart-

”Alueen toimijat ja
voimavarat tulee ohjata
tiiviiseen yhteistyöhön
osaamiseen perustuvan
tulevaisuusvision tueksi.”

tua. Uusimaa saa kilpailuetua korkeasta
osaamisesta, palveluista ja tuotekehityksestä. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on keskeinen vastuu tulevaisuutta ja yhteistyötä luotaessa.
Jotta laaja metropolialue nousee
tehokkaaksi tulevaisuuden ”Älykkääksi
alueeksi”, tarvitaan lisääntyvää yhteistyötä myös kuntien kesken. Kunnille
asettuu yhdessä ylimpien oppilaitosten
kanssa suuri vastuu siitä, että Uudenmaan eri osien vahvuus- ja osaamisalueita voidaan käyttää hyödyksi. Kuntien
tulee myös kaavoituksella tukea elinkeino- ja innovaatiotoimintaa.

LAUREAN TUIJA HIRVIKOSKI KANNUSTAA KORKEAKOULUVÄKEÄ, ETENKIN OPETTAJIA JA TUTKIJOITA:

UUSIMAA-OHJELMA TUKEE OPETUSTA
JA RAHOITUKSEN HANKINTAA
Tuija Hirvikoski kannustaa kaikkia oppilaitoksissa ja korkeakouluissa toimivia perehtymään tarkoin
Uusimaa-ohjelmaan. Opetusta voidaan yhdistää ohjelman tavoitteisiin ja alueen yhteinen visio tukee
rahoituksen saamista kehittämis-, tutkimus- ja yrityshankkeisiin.

Laurea ammattikorkeakoulun johtajan
Tuija Hirvikosken mukaan Uusimaa-ohjelma on alueelle erittäin tärkeä. Ohjelman avulla voidaan parantaa toimijoiden yhteistyötä, työnjakoa ja toiminnan
vaikuttavuutta.
– Ohjelma ei ole tylsää byrokratiaa, vaan se sisältää vision, jollaista me
kaikki tarvitsemme, hän sanoo. Myös jokaisen opetustyössä toimivan on syytä lukea ohjelma pitäen mielessä, mitä ohjelma tarjoaa omalle opetukselle
ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksille.

Yhteinen näkemys tukee
rahoitushakemusten laadintaa
Euroopan unioni on käynnistämässä
suurta Horisontti 2020-ohjelmaa, joka
tarjoaa yhteensä yli 70 miljardin euron
puitteet tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Uusimaa-ohjelmalla on suuri merkitys siinä, kuinka alueen toimijat voivat
käyttää hyväksi EU:n tarjoamat mahdollisuudet.
Horisontti-ohjelman avulla halutaan luoda talouden kehitystä ja uusia
työpaikkoja sekä parantaa yritysten
asemaa globaalissa kilpailussa. Osaalueina ovat huipputason tiede, teol-

lisuuden johtoasema ja vastauksien
hakeminen yhteiskunnan haasteisiin,
kuten terveysongelmiin.
– Horisontti 2020 on maailman
suurin tutkimus- ja kehittämisohjelma,
Hirvikoski muistuttaa. Rahoista alkaa
ankara kilpailu ja alueen on helpompi
menestyä, kun eri toimijoilla on yhteiset näkemykset tavoitteista. Tähän Uusimaa-ohjelma tuo tukea.
Rahoituksesta käytävässä kilpailussa pärjäävät ne, jotka kykenevät kattamaan koko arvoketjun tutkimuksesta
tulosten hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen.

taan yhteistyökumppanina ja investointikohteena. Laurealle ohjelma on tärkeä kaikissa korkeakoulun tehtävissä
eli koulutustarjonnassa sekä tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
samoin kuin aluekehittämistehtävässä.
Se antaa suunnan myös opiskelijayrittäjyydelle.

Ohjelma antaa yhteisen
stemman kuin jazzissa!

– Uusimaa-ohjelma antaa alueelle stemman, jonka mukaan eri toimijat tuovat
mukaan omia instrumenttejaan, Hirvikoski vertaa. Jazzissa stemma on kunkin soittimen osuus moniäänisessä sävellyksessä.
– Ohjelma antaa alueelle vision
ja tukee sitä, että on helpompi löytää
työnjako korkeakoulujen kesken sekä
suhteessa julkiseen sektoriin ja yrityksiin, Hirvikoski täsmentää. Yrityksillekin
tulee tarjolle runsaasti rahoitusmahdollisuuksia.
Hirvikosken mu”Jokaisen opetus- ja tutkimustehtävissä
kaan Uudellemaalle
toimivan on syytä lukea ohjelma.”
avautuu mahdollisuus
lisätä houkuttelevuut-

– Oppilaitoksissa toimivien kannattaa
lukea Uusimaa-ohjelma pitäen silmällä,
kuinka oma opetus voidaan yhdistää ohjelman tavoitteisiin, johtaja Tuija Hirvikoski
kannustaa.
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