TAMPERE3: VISIO 2025
• Tampere3 on tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä
uusi kansainvälisesti vaikuttava korkeakoulukonsortio,
joka uudistaa suomalaista yhteiskuntaa, tuottaa
kansainvälisen tason tutkimusta sekä tieteen ja
työelämän tarpeisiin soveltuvaa korkeakoulutusta.
• Tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen,
innostava ja globaalisti vetovoimainen yliopisto, jonka
tutkimus- ja oppimisympäristöllä on vahvaa kansallista
ja kansainvälistä painoarvoa ja vetovoimaa.
• MISSIO: Yliopiston yhteiskehittämisen kulttuuri ja
toimintamallit (co-creation) tuovat avoimeen
toimintaympäristöön niin opiskelijat, opettajat, tutkijat
kuin elinkeinoelämän ja julkiset organisaatiot oppimaan
ja ratkaisemaan yhteiskunnan keskeisiä haasteita.

TAMPERE3: TAVOITTEET
• RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS:
• Läpimurtoja tekniikan, terveyden ja
yhteiskunnan rajapinnoilla
• KORKEATASOINEN KOULUTUS:
• Uusi yliopisto uudistaa korkeakoulutuksen
paradigmaa ja tarjoaa monipuoliset,

joustavat opintopolut
• Osaaminen ja sen kehittäminen vrt.
tutkintolähtöisyys

• PALVELUT:
• Jaettu asiantuntijuus, uudet palvelumallit

Mikä on ainutlaatuista
Tampere3:ssa?
• Vie merkittävästi eteenpäin korkeakoulujen yhteistyötä ja
rakenneuudistusta. Uudistukset koskevat niin koulutusta,
tutkimusta kuin tuki- ja hallintopalveluita.
• Muodostaa opiskelijamäärältään Suomen suurimman
korkeakoulukokonaisuuden ja sijoittuu kolmen
merkittävimmän yliopiston joukkoon
• Yhdistää samaan korkeakouluyhteisöön koko tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminnan ketjun tieteellisestä
tutkimuksesta soveltamiseen, kehittämispalveluihin ja
innovaatioiden kaupallistumisen edistämiseen.
• Uudistaa korkeakoulutuksen paradigmaa ja tuo uudenlaisia
mahdollisuuksia joustaviin ja monialaisiin opintopolkuihin,
jotka vastaavat aiempaa paremmin työelämän tarpeisiin ja
elinikäisen oppimisen haasteisiin.
• Tarjoaa vahvan osaamispohjan yhteiskunnan kasvulle ja
menestykselle niin teollisuuden kuin hyvinvoinnin
kehittämiseksi.
• Vahvistaa yhteiskehittämisen kulttuuria (co-creation)
innovaatioalustojen ja kampusten muodostuessa
kiinteämmäksi osaksi aluekehittämisen välineistöä.
• Kampukset: Kanslerinrinne, Kauppi, Hervanta, Mediapolis

TAMPERE3 - ALUSTAVA AIKATAULU
Vararehtorit tuottivat korkeakouluyhteisön
valmistelun pohjalta ehdotuksen

Vuorineuvos
Stig Gustavsonin
selvitystyö (09/2014).

Säätiö valmis 2/2017
• Säädekirja, hallitus
• Tarvittavat säädösmuutokset
eduskuntaan

Työ jatkuu vielä vuosia
esim. tutkinto-ohjelmien,
IT-järjestelmien,
ym. kanssa

Hankejohtaja

Valmisteluvaihe
09/2014

2015

05/2015

Hallitukset päättivät
Tampere3-prosessin
jatkamisesta

Organisointivaihe
2016

2017

Aiesopimus
Tampere3 nimi
4/2016
Säätiön muodon
ja sääntöjen
valmistelu
Nimeämisesitykset
1/2016 OKM:n ryhmiin

OKM strategiakausi 2017 - 2020

Toteutusvaihe
2018

Konsistorin, hallituksen
ja rehtorin valinnat 3-8/2017

1.1.2018 yliopisto
konserni aloittaa

2019
8/2018 opiskelijat
sisään

Markku Lahtinen &
Päivi Myllykangas

KIITOS!

