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Autoalan opetuksen tulevaisuus
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JATKUVA OPPIMINEN PALVELUALUSTALLA

CLEANTECH GARDEN EKOSYSTEEMI osana pääkaupunkiseudun kiertotalouden hubia
Ekosysteemi toimii palvelualustana bisneksen, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyömallin kehittämiseksi palvellen kuluttajien osallisuutta ja 
kokemuksellisuutta

TUTKIMUS PALVELUALUSTALLA

OSALLISUUS JA KOKEMUKSELLISUUS PALVELUALUSTALLA

YRITYKSET PALVELUALUSTALLA
Living lab
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Oppimisen kolme horisonttia
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Autoala

Kestävä & älykäs 
liikennejärjestelmä



Keskeiset käsitteet
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Ekosysteemi

Living 
Lab

Yhteiskehittäminen
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Ministeriöt/ 
valtio

Kunnat

Loppukäyttäjät

Liikkumisen kehittämisen ekosysteemi ja sen toimijat

Yritykset

Ekosysteemin 
pyörittäjä… 
aktivaattori/ 

orkestraattori

TKI/ 
Hanketoimijat

Rahoittajat ja 
lainsäätäjät Oppilaitokset

Mikä on ekosysteemin/ hankkeen arvo eri toimijoiden 
näkökulmasta? 
Mikä on ekosysteemin/ hankkeen palvelulupaus eri 

toimijoille?

Arvoa on vaikea määrittää, jos ei tiedä eri toimijoiden 
kipupisteitä, tavoitteita → tarpeita

Miksi yhteiskehittää?

Mitä lisäarvoa yhteiskehittäminen tuo  
ekosysteemitoimijoille vai tuoko se?

Vakuutusyhtiöt



Living Lab yhdistää 
opetusta, TKI-toimintaa 
ja aluekehitystä



Mikä on 
Living Lab?

11



12

Avoin innovaatio 2.0?

Teema- tai haastelähtöisyys
esim. kiertotalous tai liikkuvuus



Konkretiaa käytännöstä

Case 1: Kera
Aluekehittämisen Living Lab
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Puhdas ja älykäs Kera
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Aluekehittäminen: Puhdas ja älykäs Kera

• Käynnistynyt 2019 ja jatkuu 2021 loppuun

• Rahoittajina 1/3: yritykset, Espoo ja Sitra

• Kaupunkikehittämisessä suunnitellaan normaalisti maankäyttö, kaavatyö ja perusinfra. 
Kerassa lähdettiin pohtimaan myös toiminnallisuuksia eri teemoihin liittyen.

• Kerasta pyritään tekemään avoin testiympäristö ja luomaan tahtotilaa ennen kuin
rakentaminen alkaa

• Kaupunki fasilitoi yhteistyötä, tarjoaa foorumin ja kokeilualustan

• Robottibusseja, potkulautoja testattu, pysäköintioperaattoreita haetaan

• Keraa rakennetaan 15-30 ja investointeja ajalla 3-4 miljardia

• Kera tukee puhdasta siirtymää ja elvytysrahoituksia on paljon

• Käynnissä paljon erilaisia hankkeita mm. 6Aika ja Luxturrim 5G (26 yritystä Nokian 
vetämänä) – älypylväitä, joissa on toiminnallisuuksia, sensoreita ja dataa
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Konkretiaa käytännöstä

Case 2: Bar Laurea
Koulutuksen Living Lab
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Learning by Developing –
Kehittämispohjaisen

oppimisen malli
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Kampuksella
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Learning by 
Developing –
pedagogiikka

Oppimisen ja 
TKI-toiminnan
yhdistämisessä



Konkretiaa käytännöstä

Case 3: Smart Otaniemi -hanke
Teknologiakeskeinen Living Lab
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Teknologiakehittäminen: Smart Otaniemi

• Syntyi 2018 Business Finlandin ekosysteemirahoituksella
• Älykäs energiajärjestelmä keskiössä
• 100 organisaatiota mukana löyhästi ja tiivimpiä ryhmiä
• Alusta asti kansainvälinen
• VTT (koordinoi), Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki ovat keskeisiä

toimijoita
• Keskiössä (EU) hankerahoitus, joka sopii huonosti ekosysteemin

orkestrointiin
• Kehitetään yrityksille palvelumalleja ja RDI-toimintatapoja, joihin voidaan

liittyä helposti
• Teknologiaskenaario
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Mitä CLEMET-hankkeessa on 
tehty Living Labin kehittämiseksi?
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CLEMET-hankkeessa labimäistä toimintaa: 
kuljettajaa avustavat järjestelmät sekä
sähköautot ja akut

25

https://www.clemet.fi/2020/12/21/clemet-koulutuskiertue-2021-uuden-teknologian-osaamista-autoalan-asiantuntijoille/

https://www.clemet.fi/2020/12/21/clemet-koulutuskiertue-2021-uuden-teknologian-osaamista-autoalan-asiantuntijoille/


Mitä palveluita Cleantech Mobility Living Lab 
voisi tarjota?
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Koulutukseen perustuva liiketoimintamalli
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Opintoasteiden välisyyden toteutuminen
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Ekosysteemin orkestroinnin liiketoimintamalli
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Living Labit osana oppilaitosten toimintaa
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90 osallistujaa päivän aikana



32

Future Mobility 
Co-Creation Dayn
21.1.2021
ekosysteemisiä
TKI-ideoita

Muita uusia
tutkimusideoita
työpajassa 9.3.2021



Mahdollisuuksia validointihaastatteluista
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Kiviruukissa (ja 
Kerassa) merkittävää 

ja pitkäjänteistä 
kaupunkirakentamista

Kaupungin sisäisten
toimintojen ja 

kaupungin sekä
yritysten välille

kaivataan
orkestraattoria

Monet vastaavat 
liikennelabit ovat 

lyhytaikaisella 
rahoituksella ja 
päättymässä

• 9 haastattelua

• 2 yritystä (suuri + pieni)

• 2 oppilaitosta (M + O)

• 3 hlö Espoon kaupunki

• 1 ekosysteemi

• 3 liikkumisen labia



Ekosysteemi- ja Living Lab skenaariot

Koulutuksen 
kehittämisen

skenaario

Teknologia-
kehittämisen

skenaario

Alue-
kehittämisen

skenaario
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•Euroopan tasolla kilpailukykyinen ajoneuvoalan koulutuksen ja tutkimuksen 
keskittymä 

•Käyttövoimat ja niihin liittyvä korjaaminen, alueen infraan vaikuttaminen, 

•”Kovaa tiedettä” – Veturina VTT, mutta ei välttämättä ammattioppilaitos ja 
ammattikorkeakoulu

•VTT, Aalto ja Suomen ulkopuolelta verkostoja, komponenttivalmistajat ym.  
Business Ekosysteemityötä 

•Rahoitus: käyttövoimiin liittyen tutkimusrahoittajat ja yritykset, Business 
Finland 

•Ajoneuvoalan koulutuksen kehittäminen huomioimaan ajoneuvojen uudet käyttövoimat, 
automaation ja liikenteen käyttöpalvelut

•Tiedonkeruu ajoneuvoista, ajoneuvojen käyttäjistä, minkälaista koulutusta voidaan järjestää 
näiden myötä ja millä tavoilla, miten rikotaan koulutuksen siiloja, että koulutus vastaa oikeisiin 
tarpeisiin

•Rahoitus, esim.: OKM/Opetushallitus koulutuksen kehittäminen, LVM: miten korjaustoiminta 
selviytyy kaikesta, mikä tien päällä liikkuu

•Kiviruukkia rakennetaan 20 vuotta ja 6 miljardilla 

•Alueen asumisen, käveltävyyden, kiertotalouden ja liikenteen kehittäminen 

•Kukaan ei koordinoi alueen kehittämistä, kaupungin ja yritysten välistä suhdetta

•Rahoitus: Enter Espoo + aluekehittämisen rahoitus, miten tuodaan yrityksiä alueelle, että 
saadaan rakennettua lisää rakennuksia 
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Kiitos


