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1. AMMATTIKORKEAKOULUN JA TYÖORGANISAATIOIDEN
YHTEISTOIMINTA KANSALLISENA INNOVAATIOVOIMAVARANA

Ammattikorkeakoulut ovat Suomen kansallisessa innovaatiojärjestelmässä toistaiseksi lähes hyödyntämätön
voimavara. Kuitenkin esimerkiksi pääkaupunkiseudun suuressa ammattikorkeakoulussa Metropoliassa
on yli 14 000 opiskelijaa ja yli 600 päätoimista opettajaa. Opettajista 12 % on tohtoreita ja niin ikään 12
% lisensiaatteja. Vuonna 2008 Metropoliassa hyväksyttiin 2163 opinnäytetyötä. Näistä yli 1700 eli 79%
toteutettiin yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa eli ne kuuluivat ammattikorkeakoulun T&K-
toiminnan piiriin.

Metropoliassa on tällä hetkellä käynnissä useita käyttäjäläheiseen innovointitoimintaan tähtääviä hankkeita.
Tutkimus- ja kehitystyön volyymia kuvaa myös se, että opiskelijat suorittivat vuonna 2008 lähes 27 000
opintopistettä tutkimus- ja kehitystyöhankkeissa. Tämän luvun oletetaan kasvavan tulevina vuosina
merkittävästi. Metropolian tutkimus- ja kehitystyön hankkeisiin voi tutustua lähemmin Metropolian
www-sivuilla, ks. http://www.metropolia.fi/tutkimus_ja_kehitystoiminta/

Vuoden 2003 ammattikorkeakoululaki asettaa ammattikorkeakoulujen yhdeksi tehtäväksi työelämää
tukevan, alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavan tutkimus- ja kehittämistyön. Ammattikorkeakoulussa
kysymys ei ole perinteisen koulutuksen ja perinteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistämisestä
samaan organisaatioon rinnakkaisina toimintoina, vaan kokonaan uudenlaisen, työelämän kehittämisen
ja koulutuksen yhdistävän innovaatiotoiminnan muodon rakentamisesta. Avainasemassa ovat ammatti-
 korkeakoulun pitkäjänteiset kumppanuussuhteet työelämän organisaatioiden kanssa.

Ammattikorkeakoulujen innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä vaikeuttaa se, että niiden tutkimus- ja
kehityshankkeet ovat usein suhteellisen pieniä ja jäävät helposti kertaluontoisiksi, vaille pitkäjänteistä
kehittelyä ja laajaa verkottumista. Tarvitaan uusi tapa organisoida ammattikorkeakoulun ja työelämän
yhteiset innovaatioponnistukset.

2. AVOIN KEHITTÄMISMALLI

Digitaalinen tieto- ja viestintäteknologia on tehnyt mahdolliseksi ideoiden ja tiedon avoimeen levittämiseen
ja vaihtoon perustuvan yhteisen kehittämisen. Internet-pohjaiset yhteistoiminta-alustat kuten Wiki
helpottavat oleellisesti osallistumista innovaatioiden avoimeen kehittämiseen ja mahdollistavat sen, että
itsenäiset kehittäjät ovat jatkuvasti tietoisia siitä, ketkä muut ovat mukana kehittämässä ideaa ja mitä
nämä muut tekevät.

Avoimen kehittämisen tunnetuimmat esimerkit liittyvät tällä hetkellä ohjelmistojen avoimeen lähdekoodiin
perustuvaan kehittämiseen, mutta samaa innovaatiotoiminnan periaatetta sovelletaan myös muissa
kehittämistehtävissä. Hyvin monilla aloilla ideoiden vapaaseen vaihtoon ja yhteistyöhön perustuva
”massainnovointi” on osoittautunut tuottavammaksi ja nopeammaksi kuin perinteinen suljettuihin
kehittämisprojekteihin ja yksilötyöhön perustuva kehittäminen (von Hippel, 2006; Tapscpott & Williams,
2006, Leadbeater, 2008). Avoimen, itseorganisoituvan kehittämisen mallia on viime vuosina alettu soveltaa
monissa suurissa yrityksissä (Hamel 2007, 84-96).

Tähänastiset kokemukset avoimesta innovaatiotoiminnasta liittyvät tilanteisiin, joissa suuri joukko ihmisiä
osallistuu jonkin välineen, järjestelmän tai idean edelleenkehittämiseen. Osallistuminen perustuu siihen,
että väline tai idea on lupaava heidän oman toimintansa näkökulmasta. Motiivi innovaatiotoimintaan
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osallistumiseen nousee käytännön tarpeista ja alkuidean avaamasta kehitysmahdollisuuksien  näköalasta.
Innovaatiotoiminnan dynamiikka syntyy siitä, että osanottajat tarkastelevat samaa kehittämisen kohdetta
eri näkökulmista. Ideoita kehitetään kokeilemalla niitä nopeasti käytännössä ja nostamalla näin esiin
jatkokehittämisen tarpeita. Kehittämisen ja käytännön vuorovaikutus on oleellinen osa avointa
innovaatiotoimintaa.

Olennainen osa avointa kehittämistä on ideoiden yhdistäminen. Yhdistettäviä, toisiaan täydentäviä ideoita
syntyy parhaiten siellä, missä erilaiset traditiot ja näkökulmat kohtaavat käytännön ongelmanratkaisussa.
Ideoiden yhdistämistä helpottaa selkeä kokonaisrakenne. Se määrittää ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisua.
 Kun kysymys on monitahoisesta kehittämistehtävästä tai ongelmasta, kokonaisrakenne mahdollistaa
suhteellisen itsenäisesti toimivien osaryhmien muodostamisen. Vaikka avoin kehittäminen perustuu
vapaaehtoisuuteen ja hajautettuun organisaatioon, se edellyttää toisaalta myös keskitettyä ideoiden
yhteensovittamista ja kokonaisuuden johdonmukaisuuden varmistamista.

Avoimen kehittämismallin keskeinen vahvuus on sen nopeus yhdistää erilaisia ideoita ja testata niitä. Tätä
voidaan luonnehtia vaihdon ja kommunikaation tiheydeksi. Tiheyden ohella innovaatiotoiminnan
tuloksellisuuteen vaikuttaa olennaisesti myös se, miten syvällisiä esitettävät ideat ovat. Siksi kehittämismalliin
on liitettävä erilaisia osallistumisen muotoja sekä kehitettävä tapoja liittää nopea kokeilu ja perusteellinen
analyysi toisiinsa.

3. TUTKIMUSHANKKEEN TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET

Tämän tutkimushankkeen tehtävänä on luoda, koetella käytännössä ja arvioida avoin kehittämismalli
Metropolia-ammattikorkeakoulun ja työelämän organisaatioiden yhteistä innovaatioiden tuottamista
varten. Hankkeessa on kaksi painopistettä. Yhtäältä siinä rakennetaan ammattikorkeakoulun ja työelämän
organisaatioiden yhteisen innovaatiotoiminnan välineistö ja säännöstö, jonka käyttöönottoa, toimivuutta
ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Toisaalta hankkeessa seurataan ja tuetaan neljän erityisen merkittävän
ja laajan innovaatiohankkeen eli ns. kärkihankkeen etenemistä ja avoimen kehittämismallin vaikutuksia
kyseisten innovaatioiden muotoutumiseen.

Tutkimushankkeessa tuotetaan testattu malli ammattikorkeakoulun ja työelämän organisaatioiden yhteistä
avointa innovaatiotoimintaa varten. Toisaalta hankkeessa tuotetaan yksityiskohtaiset analyysit neljän
kärki-innovaatiohankkeen etenemisestä ja avoimen kehittämismallin vaikutuksista niihin. Yhdessä nämä
tuotokset voivat muodostaa vahvan pohjan Suomen ammattikorkeakoulujen innovaatiopotentiaalin
täysipainoiselle hyödyntämiselle.

4.  AVOIMEN KEHITTÄMISMALLIN VÄLINEET JA SÄÄNNÖT

Avoimen kehittämisen perusta on ratkaisuja koskevan tiedon välittäminen ja kokoaminen. Tätä varten
hankkeessa luodaan Wiki-ohjelmistoon perustuva Internet-alusta, jonka rakenne kehittyy asteittain
yhteisen kehittämistoiminnan kehityksen mukaan. Alustan pysyvä perusrakenne pidetään yksinkertaisena.
Siinä erotetaan toisistaan kolmen tasoisia kokonaisuuksia: (1) strategiset kärkihankkeet, (2) suppeammat
toimintatapakokeilut sekä (3) alustavat ideat. Strategiset kärkihankkeet tähtäävät innovaatioihin, joilla
on laajaa yhteiskunnallista merkitystä; tällaiset hankkeet ylittävät perinteisiä koulutus¬ohjelmien välisiä
rajoja ja rakentavat uudenlaisia pitkäjänteisiä yhteyksiä ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden
välille. Toimintatapakokeilut tähtäävät yhteistyössä ammattikorkeakoulun ulkopuolisten tahojen kanssa
luotaviin palveluihin ja koulutusratkaisuihin, jotka voivat olla yhden koulutusohjelmien sisäisiä tai
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koulutusohjelmien yhteisiä. Alustavat ideat ovat yleensä opettajien ja opettajaryhmien kehittämisaloitteita
ja pienimuotoisia kokeiluja, jotka eivät edellytä erityisiä organisoimistoimia, mutta voivat kasvaa laajemmiksi
toimintatapakokeiluiksi tai jopa kärkihankkeiksi. Innovaatiotoiminnan dynamiikka ja tehokkuus perustuvat
näiden eri tasoisten ja eri aikajänteillä toteutettavien kehittämisponnistusten jatkuvaan vuorovaikutukseen.

Toiminnan kehittämisessä olennainen haaste on muovata ideat ja kokemukset sellaiseen muotoon, että
niiden nopea vaihto ja elelleenkehittely on mahdollista. Tätä varten vaihdon ”yksikköjen” tulee olla riittävän
pieniä niin, että suuri joukko henkilöitä voi yhtäältä ottaa ideoita vastaan ja toisaalta tuottaa ja jakaa
niitä. Toisaalta ideoiden tulee olla riittävän täsmällisiä ja mielellään havainnollisia niin, että niiden käytännön
merkitys ja soveltamismahdollisuudet on helppo nähdä. Tässä hankkeessa tutkitaan ja kehitetään neljänlaisia
avoimeen kehittämisyhteistoimintaan osallistumisen välineitä, nimittäin (a) innovaatiotoiminnan yhteistä
Wiki-alustaa, (b) mikroartikkeleita, (c) mikroesimerkkejä ja (d) muutoslaboratoriota.

(a) Wiki on yhteistoiminnallinen väline, joka antaa tavallisen yhteiskirjoittamisen lisäksi mahdollisuuden
avata toimintaa uusille toimijoille ja yleisöille. Wikitoiminta voidaan avata läpinäkyväksi siten, että kuka
tahansa voi halutessaan seurata toimintaa sekä osallistua siihen. Näin wiki muodostaa kompleksisen
kasvualustan uusien toimijoiden mukaan tulolle ja uusien ideasiementen kasvamiselle. Koska wiki on
myös rakenteeltaan avoin, voivat ihmisten ideoimat kehitysidut kasvaa ja kehittyä tarpeiden mukaan
rakennetta varioiden. Toiminnan koolle ei ole ala- eikä ylärajaa. Wikiä voidaan helposti käyttää suurten
kehityshankkeiden toiminnan keskiössä. Tästä on Metropoliassa kokemusta esimerkiksi Kulttuurin ja
luovan alan klusterin tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Toisaalta wikiä voidaan käyttää myös pari- tai
ryhmätyöskentelyyn.

Wiki on toiminta-alustana mukautuva. Tämän takia se voi olla toiminta-alusta kehitysprosessin alusta
loppuun saakka. Wikiä voidaan käyttää niin tekstin, kuvan, videon, äänen ja erilaisten dokumenttiformaattien
(esim. taulukkolaskentadokumenttien ja esitysdokumenttien) julkaisuun. Osaa mediaformaateista voidaan
myös editoida wikissä. Wikiä voidaan käyttää monipuolisesti tiedottamiseen ja yksilöiden väliseen
kommunikointiin; esimerkiksi ns. työbloggaus voidaan integroida wikiin. Wikiä voidaan käyttää
maantieteellisesti hajautuneiden organisaatioiden toiminnan keskipisteenä, mutta se tarjoaa myös
mahdollisuuden monipaikkaiseen kahvipöytämäiseen jutusteluun ja ajatusten vaihtoon. Wiki mahdollistaa
asynkronisen yhteistoiminnan eli ihmiset voivat tehdä yhteistyötä eri aikoihin. Wiki myös dokumentoi
koko toimintahistorian, joten mukaantulo myöhemmässä vaiheessa on mahdollista. Myös prosessien
tutkiminen jälkikäteen on helppoa, koska kaikki muutokset tallentuvat wikiin automaattisesti ja esimerkiksi
yksittäisen sivun historiallista kehitystä voidaan tarkastella jälkikäteen.

(b) Mikroartikkeli on erittäin lyhyt tutkimusartikkeli. Ajatuksena on, että mikroartikkelin voi kirjoittaa
huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin tavallisen tieteellisen artikkelin. Sen tehtävä on esittää yksi
tutkimus- tai kehitysajatus lyhyesti ja selkeästi. Mikroartikkelin kirjoittaminen on tutkimusmetodi, jolla
tutkija tai tutkijaryhmä pääsee nopeasti kokeilemaan kehittelemiään ideoita julkisesti. Mikroartikkeleista
voidaan saada nopeasti vertaispalautetta ja jatkoideoita. Mikroartikkelista saatu palaute ohjaa tutkimus-
 toimintaa alkuvaiheessa, kun muutosten tekeminen on vielä mahdollista ja helppoa. Mikroartikkelista
voidaan rakentaa myös useiden artikkeleiden kokonaisuuksia.

(c) Mikroesimerkki on mikroartikkelin audiovisuaalinen vastine. Mikroesimerkki on lyhyt kuvien, videon,
interaktiivisten visuaalisten mallien tms. avulla toteutettu tiivistelmä ja konkretisointi tutkimuksellisesta
ideasta tai tuloksesta. Mikroesimerkkiä voidaan käyttää vaativien teoreettisten ideoiden havainnollistajana,
ajatuskokeiden ja simulaatioiden pohjana sekä opetuksen metodina.



(d) Muutoslaboratorio (Virkkunen ym. 1999) on menetelmä, jossa muutoksen tai innovaation kehittelyyn
osallistuvat toimijat analysoivat yhdessä järjestelmällisesti innovaation lähtökohtana olevan ongelman
tai tarpeen historiallista kehitystä, tunnistavat toiminnassa esiintyvien häiriöiden ja ongelmien taustalla
olevia kehitysristiriitoja ja luovat kehitysristiriidan ratkaisevia uudenlaisia toimintamalleja, joita testataan
ja toteutetaan kokeilujen kautta käytännössä. Ilman muutoslaboratorioprosessille ominaista innovaation
laajemman kontekstin kehityksen analyysia kehittäjien on vaikea irrottautua totutuista ajatus- ja
toimintamalleista ja tuottaa niistä olennaisesti poikkeavia, uusia tarpeita vastaavia ratkaisuja. Muutos-
laboratorioprosessien avulla voidaan näin luoda syvyyttä ja pitkäjänteisyyttä kehittämistoimintaan.
Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia käynnisti vuonna 2005 kehittämishankkeen, jossa viisitoista
koulutusohjelmien yliopettajaa ja muuta asiantuntijaa sai koulutuksen menetelmän käyttöön. Toteutetut
muutoslaboratorioprosessit tuottivat sekä uusia ratkaisuja että uudenlaista koulutusohjelman henkilökunnan
yksituumaisuutta toiminnan kehittämisessä (Virkkunen, Ahonen & Lintula, 2008). Vastaavaa kehittämistyötä
on käynnissä myös muissa ammattikorkeakouluissa.

Muutoslaboratorion erityispiirre on toimintajärjestelmän kehityksen mallintaminen ja mallin käyttäminen
ongelmien syiden analyysin ja uusien, systeemisten ratkaisujen kehittämisen välineenä. Tässä tarvittavat
tiedon käsittelyn välineet ovat saatavilla myös tietokoneohjelmistona (Activity System Design Tool), jonka
avulla eri paikoissa olevat henkilöt voivat osallistua samaan analyysi ja keittelyprosessiin.

Avoimessa kehittämismallissa osallistuminen innovaation kehittämiseen on vapaaehtoista ja osallistujat
valitsevat itse panoksensa kohteen ja muodon. Toimintaa koordinoi tehtävää varten nimetty ryhmä, joka
tukee ja jäsentää yhteisellä alustalla tapahtuvaa kehittelyä.  Yhteistä kehittämistä koskeva päätöksenteko
on julkista ja läpinäkyvää. Mukana olevat toimijat osallistuvat valintatilanteissa ratkaisujen tekoon erilaisin
äänestysmenettelyin. Ideoiden merkityksen ja arvon määrittäminen perustuu avoimeen, moniääniseen
vertaisarvioon, keskusteluun ja paranteluun, jossa korjataan virheitä ja kehitellään hyviä ideoita. Tällaisten
yleisten periaatteiden muuntaminen konkreeteiksi yhteisen innovaatiotoiminnan säännöiksi ja sopimuksiksi
on vaativa tehtävä, jota analysoidaan ja tuetaan tässä tutkimushankkeessa.

 5. NELJÄ METROPOLIAN INNOVAATIOTOIMINNAN KÄRKIHANKETTA

Tässä tutkimushankkeessa seurataan, analysoidaan ja tuetaan neljän strategisesti tärkeän innovaatiohankkeen
etenemistä ja avoimen kehittämismallin vaikutuksia niihin. Valitut neljä hanketta edustavat Metropolian
eri toiminta-aloja ja kumppanuuksia erilaisten työelämän organisaatioiden kanssa.

(1) Liittyvä voima -hanke
Liittyvä voima on Metropolian ja Espoon kaupungin yhteinen, vuosille 2008-2012 ajoittuva hanke. Hankkeen
tavoitteena on organisaatiorajojen ylittävän osaamisen ja asiantuntijuuden sekä ura- ja rekrytointimallien
kehittäminen Espoon vanhusten palveluihin ja Metropolian koulutus- ja tutkimus- ja kehittämistyön
palvelutarjontaan. Hanke nivoutuu osaksi Espooseen rakennettavan uuden sairaalan ja siihen liittyvän
palvelukonseptin kehittämistä. Nykyisen Puolarmetsän sairaalan viereen rakennetaan uusi Espoon sairaala
ja nykyinen Puolarmetsän sairaala peruskorjataan monipuoliseksi ikäihmisten palveluasumista ja
ennaltaehkäiseviä palveluja tarjoavaksi toimintokokonaisuudeksi.

Liittyvässä voimassa ammattikorkeakoulu ja työelämä muodostavat monipuolisen osaamisen ja
asiantuntijuuden kehittämiskumppanuuden. Kumppanuudessa teoreettinen osaaminen, tutkimus- ja
kehittämistyö ja käytännön asiantuntijuus perustuvat omiin lainalaisuuksiinsa. Nämä lainalaisuudet
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yhdistyvät Metropolia ammattikorkeakoulun ja Espoon sairaalan toiminnassa asiakkaille tarjottavaksi
palveluksi, jossa eri ammattiryhmät, varttuneemmat ja tuoreemmat ammattilaiset luovat uusia osaamisen
yhdistämisiä ja palveluita ikäihmisille. Konkreettisina kehittämiskohteina ovat mm. turvallinen lääkehoito
ja siirtyminen sairaalasta kotihoitoon.

(2) RFID Lab Finland ry
Suomen johtavat RFID -teknologia yritykset, Vantaan kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu ja GS1
Finland Oy sekä T&K -tahot yhdistivät helmikuussa 2009 voimansa suomalaiseen tunnistusteknologia-
osaamiseen liittyvien liiketoimintaedellytysten parantamiseksi. RFID Lab Finland ry:n (www.rfidlab.fi)
tarkoituksena on toteuttaa toimialan klusterikehitys-, tiedonkeruu ja tiedotus ja kehityshanketoimintaa.
Toimijoiden yhteisenä visiona on vaikuttaa voimakkaasti alan kehitykseen ja auttaa suomalaisia
tunnistusteknologian potentiaalisia hyödyntäjiä ymmärtämään teknologian tarjoamat mahdollisuudet.
Tarkoituksena on mahdollistaa uuden yritystoiminnan syntymistä ja markkinoille pääsyä, sekä tukea ja
edistää alan nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä. RFID Lab Finland ry pyrkii edistämään liiketoiminta-
prosessien tehostamista tunnistusteknologiaa hyödyntäen esimerkiksi terveydenhuollon, kaupan, logistiikan
ja metalliteollisuuden aloilla sekä tukemaan kuluttajille suunnattujen lisäarvopalveluiden kehittämistä.
RFID Lab Finland ry:n operatiivisesta toiminnasta vastaavat toteuttajajäsenet ovat Metropolia
ammattikorkeakoulu ja GS1 Finland Oy. Perustajajäsen on Vantaan kaupunki/Vantaa Innovaatio Instituutti.

(3) Kulttuurisilta
Kulttuurisilta on Euroopan aluekehitysrahaston tukeen perustuva Metropolian uusi EU-hanke, jossa
musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa
kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hankkeen rahoittajaviranomainen on Etelä-Suomen
lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalleja, joissa osallistavan ja eheyttävän musiikki-
 ja taidekasvatuksen menetelmiä sovelletaan uusissa yhteyksissä ja uudella tavalla suoraan kaupunkien
palvelurakenteissa. Hanke tuottaa kulttuurista hyvinvointia eri-ikäisille väestöryhmille. Projektissa halutaan
tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset,
nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset.

(4) MEDIOS
MEDIOS on monialainen hanke jonka tavoitteena on kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista
mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja
kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. MEDIOS juurruttaa
kansainvälisesti kehitettyjä avointen ohjelmistojen oppaita (Flossmanuals) ja digitaalisen tarinankerronnan
menetelmiä (Digitales) Suomeen. Yhteisöllisen käsikirjoittamisen wiki-pohjainen työkalu ja menetelmä
kehitetään Helsingin Kaupunginteatterin ja Metropolian yhteistyönä ja se pilotoidaan Kaupunginteatterin
näyttämölle (Studio Pasila) syksyllä 2010. Hanke kokoaa media-, kulttuuri-, kirjasto-, opetus-, sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset monialaiseksi verkostoksi joka kehittää ja juurruttaa osallistuvan median
toiminta- ja tuotantomalleja ja näin edistää uusien viestintäteknologisten innovaatioiden sosiaalista
hyödyntämistä. Hanke vastaa tarpeeseen kehittää osaamista uusille ja kasvaville osallistuvan tuotannon
aloille, joita erityisesti edustavat yhteisöllisen eli ns. sosiaalisen median tuotanto sekä kulttuurilaitosten
yleisötyö. Hankkeen toimiin osallistuu kehittämiskumppanien verkostojen kautta sosiaali-, terveys-,
kulttuuri- ja sivistysalan julkisen sektorin toimijoita, pienyrityksiä ja järjestöjä sekä heidän asiakkaitaan.
Yhteistyöverkostoon kuuluu myös erilaisia yhteisöllisen ja sosiaalisen median julkaisualustoja. Hankkeen
hallinnollinen vastuu on Metropolia Ammattikorkeakoululla. Hankkeen kehittämiskumppaneita ovat
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry ja Helsingin Kaupunginteatteri. Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali-
ja terveysalan koulutusohjelmat, Helsingin kaupungin opetusvirasto ja kirjastotoimi osallistuvat hankkeeseen
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monikulttuurisuustyön ja sivistysalojen asiantuntijarooleissa sekä kohderyhmänä henkilöstön koulutuksen
kautta.

6. TUTKIMUSHANKKEEN AIKATAULU, ORGANISOINTI JA RAHOITUS

Tutkimushanke kestää kolme vuotta. Se alkaa vuoden 2010 alussa ja päättyy vuoden 2012 lopussa.
Tutkimushanke etenee kolmessa vaiheessa:

(1) Vuonna 2010 rakennetaan avoimen kehittämismallin välineet ja säännöt neuvotellen mukana
olevien neljän kärkihankkeen ja niiden partneriorganisaatioiden kanssa. Samalla tehdään 
perusanalyysi neljän kärkihankkeen lähtökohdista ja lupaavista innovaatioista.

(2) Vuonna 2011 otetaan täysimittaisesti käyttöön avoimen kehittämismallin välineet ja säännöt.
Käyttöä seurataan ja etnografinen aineisto neljän kärkihankkeen lupaavimpien innovaatioiden
etenemisestä.

(3) Vuonna 2012 toteutetaan avoimen kehittämismallin vaikutusten arviointi. Samalla saatetaan
loppuun neljän kärkihankkeen lupaavien innovaatioiden kehityspolkujen analyysi. Vuoden
aikana tuotetaan koko hankkeen loppuraportti.

Tutkimushanke organisoidaan siten, että käytännön tutkimustyön sekä siihen liittyvän välinekehittelyn
ja innovaatiotoiminnan tukemisen toteuttaa projektiryhmä, jota johtavat professorit Yrjö Engeström ja
Jaakko Virkkunen Helsingin yliopistosta (käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity,
Development and Learning CRADLE). Projektiryhmään kuuluu lisäksi kaksi päätoimista tutkijaa sekä yksi
edustaja kustakin neljästä kärkihankkeesta. Projektiryhmän työtä seuraa ja ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat
edustettuina tutkimushankkeen rahoittajat, Metropolian johto sekä kärkihankkeiden partneri-
organisaatioiden johto.

Tutkimushankkeen rahoitustarve on noin 600 000 euroa. Tästä valtaosa muodostuu kahden päätoimisen
tutkijan ja puolipäiväisen projektisuunnittelijan palkoista.
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