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Uskaltaudutaan yhteiskehittämiseen!
Salla Mikkonen

uutta. Tuodaan yritykset ja oppilaitokset lähemmäs toisiaan.
Lisätään molemminpuolista sykettä ja herätetään visioimaan.

-

Tarjoamme oivalluksia yritysten ja oppilaitosten yhteiskehittämisen sekä avoimen innovoinnin mahdollisuuksista.
Haastamme yrittäjiä ja opiskelijoita siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle kokeilemaan uutta.
Inspiroimme
Annamme konkreettisia vinkkejä yhteiskehittämisen aloittamiseen kanssamme.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tukevat yrityksiä kasvu-uralle siirtymisessä.

Mitä uutta yritystoimintaan saisi yhteiskehittämisellä? Miten
opiskeluaikana voisi rakentaa verkostoja ja saada rohkeutta

Kiinnostuitko yhteiskehittämisestä?
Ota yhteyttä!

Julkaisun luvut ovat lyhyitä esimerkkejä
yritysten ja oppilaitosten innovaatioyhteistyön ja yhteiskehittämisen tavoista sekä
kokemuksista. Ne antavat yleiskuvan siitä,
missä yhteiskehittämisen aallonharjalla
mennään. Jokaisesta luvusta löytyy tieto,
miten aiheeseen voi perehtyä syvällisemmin.

Miten saada kaikki irti tästä julkaisusta?

Oivalluksia avoimeen innovointiin ja yhteiskehittämiseen!
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Lähde kehittämään yrityksesi tuotteita tai palveluita kanssamme! Innovaatioprojekti
pähkinänkuoressa

Antaisiko yritykseni innovaatiohaasteen? Tiivistetty muistilista yritykselle, joka miettii
innovaatioprojektiin osallistumista

Yhteiskehittämässä! Opiskelijoiden kokemuksia innovaatioprojekteista

Asiantuntijat palveluksessasi: näin opettajat auttavat uuden luomisessa

Hyödynnä meidän verkostot! Olemassa olevat palvelut yrittäjän apuna

Ota asiakkaasi kehittäjäkumppaniksesi! Mitä yhteiskehittäminen mahdollistaa?

Kasvua omasta alueesta! Voisiko alueellesi perustaa oman paikallisvaluutan?

Sisältö

tuottaakin lisäarvoa kaikille mukana oleville osapuolille:

Yhteiskehittäminen on prosessissa avainasemassa. Yrit-

tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

alan opiskelijoista koostuvissa pienryhmissä. Ryhmiä

ta haasteesta - jostakin yrittäjän toiminnassa ilmennees-

innovoinnilla:

Innovaatioprojektina toteutetuissa opinnoissa perintei-

Innovatiivisuuden ja monialaisen yhteiskehittämisen painoarvoa on lisätty opetuksessa. Tällä osaamisella on katsottu olevan tarvetta alasta riippumatta opiskelijan siir-

SALLA MIKKONEN

Innovaatioprojekti pähkinänkuoressa
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-

Uusia palveluinnovaatioita opiskelijavoimin

Aistimista ja monialaista sparrausta Suomenlinnan

Opiskelijat loivat viisi toteuttamiskelpoista ideaa Ara-

Lue lisää tästä aiheesta
kaisun luvusta 1

Koe innovaatioprojekti antamalla yrityshaaste:
Metropolian Minno-innovaatioprojekti

yrittäjien ja opiskelijoiden innovaatiokompetenssin kehittyminen.

Prosessin tuloksena ja päämääränä ei ole ainoastaan

1. Lähde kehittämään yrityksesi tuotteita tai palveluita kanssamme!

-

nen nuorissa vaatii tilaa. Innovaatioprojektissa ei ole rajattua tehtävää tai jonkun muun määrittelemää turvallista
ja johdettua prosessia. Opiskelijatiimin on itse kehitettä-

maaperällä ja heille on innovaatioprojektin luonteeseen

Innovaatioprojektiin osallistuvat opiskelijat saavat valita
kaan. Opiskelijoita kannattaa siis houkutella ja antaa heille arvoa. Monet voivat olla todella hyviä osaajia omalla

sa lopputulosta ei voida tietää ennalta.

Miten innovaatioprojekti hyödyttää yritystä eniten?

LAURA-MAIJA HERO
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-

siitä. Haastetta onkin hyvä sparrailla etukäteen oppilai-

Innostavimmat haasteet ovat sen sijaan hyvinkin konk-

kuitenkaan jätä riittävästi tilaa innovoinnille.

mahdollisia ratkaisuja ja lopputuoloksia.

Minkälainen on hyvä haaste?
Tilaajayrityksen hyvä haaste on:

vietävä projekti läpi. Rinnalla heillä toki on innovaatiolehtorin tuki.

Tiivistetty muistilista yritykselle, joka miettii innovaatioprojektiin
osallistumista

2. Antaisiko yritykseni innovaatiohaasteen?

Yritys saa:
• Innovatiivisen ratkaisun antamaansa haasteeseen
sekä lukuisia ideoita mahdollisista ratkaisumalleista
• Nuoren kohderyhmän osaamista, kokemusta,
trendejä, tietoa
• Edullisen (tai ilmaisen) projektitoteutuksen
• Opettajien korkeatasoisen projektiohjauksen
• Mahdollisesti uudenlaisen verkoston
• Uusia kontakteja oppilaitoksiin, opettajiin ja
opiskelijoihin
• Tutustua potentiaalisiin työnhakijoihin
• Käyttöoikeuden lopputuotokseen

Monialaisessa innovaatioprojektissa
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Yritys ei sitoudu:
• Maksamaan oppilaitoksille ilman sopimusta
• Maksamaan palkkaa opiskelijoille ilman
sopimusta
• Mihinkään ilman vähintään suullista sopimusta

Yritys sitoutuu:
• Antamaan avoimen haasteen
• Kommentoimaan ideoita
• Sparraamaan ryhmää
• Järjestämään vierailukäynnin tarvittaessa
• Jakamaan opiskelijoille projektin kannalta
oleellisen tiedon
• Mahdolliset kustannukset, jos niin sovitaan
• Maksamaan projektista, jos niin sovitaan ennalta

Jokaisella opiskelijatiimillä on nimetty ohjaava innovaatiolehtori oppilaitoksen puolesta. Yritys sitoutuu kom-

innostuminen on pääasia.

lyhyessä ajassa sekä mahdollisuuden kysyä lisää hel-

Mitä prosessi vaatii käytännössä?

olemaan pelikonsoli. Kuinka sitä voisi käyttää lasten pa-

sa on internetyhteydellä varustettuja mainostauluja. Olisi

ongelmana ovat kalliit kustannukset ja yritysasiakkaiden
-

Esimerkkejä hyvistä haasteista:

toksen innovaatiolehtorin kanssa. Näin haaste saadaan
muotoiltua avoimen innovaation mahdollistavaksi ja kiinnostusta herättäväksi. Haasteen muotoilu yhteen kysymyslauseeseen on olennaista.
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oppilaitoksen antamalle pohjalle.

asianmukaisesti kuvaillun konkreettisen lopputuotoksen
eli em. tapauksessa prosessikuvauksen ja testausrapor-

prosessikuvaus ja testausraportit. Sopimuksella voidaan
-

-

kelijat aikovat tehdä projektissaan. Eli mitä innovaatiota
oikeuksia jaetaan yritykselle ja oppilaitokselle sopimusten ja soveltuvuuden mukaan.

Oikeudet tuotoksiin

Konkreettisesti projektista tuotetaan luovien vaiheiden
jälkeen projektisuunnitelma sekä tarvittaessa sopimus
min välillä. Useimmiten tuotetut konseptit ja lopputuotoktoidaan yksityiskohtaisesti kirjallisessa muodossa.

yritys osallistuu välikatselmuksiin ja loppukatselmukseen.
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Kattavampi muistilista yrityksille
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aitojen yrityshaasteiden kanssa. He kokevat itsensä haas-

Luottamus ja arvostus
Kaikki haluavat saada aikaan hyvän lopputuloksen. Opis-

opiskelijoiden arvostus ja kiinnostus koko prosessia kohtaan lopahtaa.

Tunnelma ja motivoituneisuus tarttuu: opiskelijoiden into
antaa imua yhteiskehittämiselle ja yrittäjän motivaatiolle. Puolestaan yrittäjän motivaatio ruokkii opiskelijoiden
-

Kokemusten pohjalta onkin erittäin suositeltavaa keskustella innovaatioprojektista ja sen tarkoituksesta avoimesti
yrityskumppanin ja opiskelijoiden kanssa jo ennen pro-

tapa kommukoida opiskelijoille koetaan joko motivaatiota
-

lopputuloksesta ajautuu yrittäjän ja opiskelijoiden välillä. Motivaatio ja sitoutuminen on yhteiskehittämisessä
avainasemassa.

tavoitteista ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua
konkreettisesti yritykseen paikan päällä. Mitä pidemmäl-

Motivaatio yhteistyölle
Opiskelijat pitivät poikkeuksetta hyvänä ja motivoivana
sen kehittämishaasteen tarttua. Opiskelija onkin motivoi-

Keräsimme innovaatioprojekteihin osallistuneilta eri
alojen opiskelijoilta mietteitä yritysten kanssa tehdystä
yhteiskehittämisestä. Alle kootut kokemukset antavat
eväitä innovaatioprojektiin valmistautumiseen niin opis-

SALLA MIKKONEN

Opiskelijoiden kokemuksia innovaatioprojekteista

3. Yhteiskehittämässä!
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molemminpuolista taitojen ja ajatusten arvostamista.

-

kamaan hiljaista tietoa. Kun yrittäjä tapaa opiskelijat kas-

Dialogisuus ja tiedonjakaminen
Opiskelijat katsovat yritysten toimintaa tuorein silmin.
Tämä saattaa aluksi aiheuttaa haasteita yhteisen kielen

novaatiota kaivataan.

-

Innovaatioprojektissa avoimeen innovointiin vaadittava
taa opiskelijoita tasavertaisena kehittäjäkumppaneina ja
uskoo heille tarpeeksi kunnianhimoisen haasteen ratkottavakseen. Tarpeeksi kunnianhimoinen haaste yrittäjältä

tyjä ratkaisuja.

-
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-

saneltua kenenkään suunnalta vaan siinä säilyy vapaus ja
tilaa innovoida.

si innovaatioprojekti on hyvä mieltää kaikille oppimiskoke-

ovat syntyneet itsensä toteuttamisesta ja yrittäjän halusta

että oma vapaus ja oman tekemisen tavat eivät kärsi tai

Niin ikään yrittäjä on innovaatioprojektissa uuden edes-

vahvuuksia. Samaan aikaan annettu vapaus testaa opiskelijoiden epävarmuudensietokykyä ja tiimin vahvuutta
ryhmänä.

Vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään

ilman että se koetaan lannistavana. Ongelmakohdista
keskustelemalla on usein päästy innovatiivisempiin lopputulokseen kuin niistä vaikenemalla.
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KreaINNO: ideasta innovaatioon

Lue lisää tästä aiheesta
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Metropolian Minno-innovaatioprojekti

teiden ja palvelujen yhteiskehittämisen eri vaiheissa.

-

kehittämään uutta kanssamme!

-

tatapa. Se voi sisältää esimerkiksi yhteiskehittämisessä
-

-

minnan kasvattamisessa. Asiantuntijoidemme kanssa on
helppo ottaa ensimmäinen askel uuden luomisessa.

uudenlainen palvelu tai vaikkapa tuotteen prototyyppi.

Hyväksi havaittu vaihtoehto on ottaa asiantuntijaopettaja
-

taa keskittämään opiskelijatiimin ja yrityksen voimavarat

kehittämisen ja innovaatioprojektien asiantuntijoita. Par-

MARIA ALANKO

Näin opettajat auttavat uuden luomisessa

4. Asiantuntijat palveluksessasi
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Haaga-Helian palvelut yrityksille:
Kehitä liiketoimintaasi-Haaga-Helian palvelut
Tutustu Haaga-Helian asiantuntijoihin

sekä
tutustu mikro- ja pk-yritysten innovaatioseteliin

Lue lisää tästä aiheesta

toiminta.

täävät uusien kasvuhakuisten yritysten tukemiseen kasvu-uralle. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi pääomasi-

yritysten käynnistymistä tukevat neuvontapalvelut.

Yrittäjyysekosysteemin tarkastelu voidaan jakaa kolmeen eri osaan:
ka tukevat ja kannustavat yrittäjyyteen alkuvaiheessa.
jyyteen kannustaminen.
toimintaa yritystoiminnan käynnistämiseksi. Näitä ovat

eivät jalostu yritystoiminnaksi? Muun muassa tämän kysymyksen pohtimiseen sopii yrittäjyysekosysteemien nä-

sa ei korkeatasoisesta innovaatiotoiminnasta huolimatta

HEIKKI RANNIKKO
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Olemassa olevat palvelut yrittäjän apuna

5. Hyödynnä meidän verkostot!

sekä

Lue lisää tästä aiheesta

kulttuurialojen ekosysteemissä ja mikä se voisi olla tulevaisuudessa?

mikä voisi olla ammattikorkeakoulujen rooli tässä ekosysteemissä tulevaisuudessa. Tapausesimerkkinä on

kulttuurialojen ekosysteemi koostuu ja missä määrin

kin innovaation kaupallistamisessa. Lisäksi tarvitaan sel-

Yrittäjyysekosysteemin tarkastelu tuo esille muun muas-
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viestintää on annettu hoidettavaksi joukolle yhteisestä
teemasta kiinnostuneita. On syntynyt uusi aktiivien toi-

Erilaisia kehittämiskumppanuuden rooleja ja muotoja
on paljon. Kulttuurialalla ovat yleistyneet esimerkiksi yh-

tyydy olemaan vain asiakkaita tai kuluttajia. He haluavat
vaikuttaa tuotteeseen jo kehittämisvaiheessa ja muokata
keisenä kehittäjäkumppanina.

jien voimin. Usein matka kohti ratkaisua oli tärkein osa

KATRI HALONEN
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Mitä yhteiskehittäminen mahdollistaa?

6. Ota asiakkaasi kehittäjäkumppaniksesi!

kuitenkaan antaa jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle
NOssa tehdyissä yhteiskehittämisprosesseissa luotiin
muun muassa Arabianrannan taiteilijaverkostolle yhteiskehittämisen muotoja ja innostettiin asiakkaat mukaan
prosessiin.

-

ilmapiirin luomiseen ja etenkin sen ylläpitämiseen. Sa-

vaatii oman osaamisensa. Etenkin vapaaehtoisten asiakkaiden kehittämiskumppanuuteen nojautuvaa toimintaa yrityksensä kiihdyttämiseksi haluava yrittäjä tarvit-

kiinnostavia oppimisen mahdollisuuksia kaikille mukana
oleville.

Tuotekehityksen innostavuus saattaa olla uuden tuot-
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MINNO: Metropolian innovaatiopalvelut yrityksille

sekä

Lue lisää tästä aiheesta
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yhteinen pitkä kehittämisprosessi.

Rinnakkaisvaluutat ovat viimeisen viiden vuoden aikana
osoittaneet voimansa useissa eri maissa. Oma raha voi
tukea alueen pienyrittäjien elinvoimaisuutta ja vaihdantaa kuluttajien suunnatessa ostonsa paikallisyrityksiin.
eensa lähipalveluista ja -tuotteista. Jokainen paikallisra-

kehitetty ratkaisuiksi jo tuhansia virallista rahaa täydentäviä rinnakkaisvaluuttoja.

valuu pois omasta kaupunginosasta - usein ketjuliikkeiden ja globaalien yritysten taskuihin. Entä jos rahan saisi

rin palveluverkosto lentoon omalla valuutalla? Paikalli-

Jos eurot eivät riitä - painetaan omaa rahaa!

KATRI HALONEN

Voisiko alueellesi perustaa oman paikallisvaluutan?

7. Kasvua omasta alueesta!

36,9

6,1

sekä
yhteiskunnallisesta verkkojulkaisu Aikamerkistä

Lue lisää tästä aiheesta
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3,7

kasvua paikallisvaluutalla voitaisiin tukea. Helsingin syn-

vaihtoehdon. Entä jos loisimme vaikkapa Helsingin Arabianrantaan oman paikallisvaluutan? Arabianranta on
-

38,9

14,3

tavien vapaa-ajan palveluita tarjoavien
organisaatioiden toimiala

Kauneudenhoito ja hiuspalvelut
Hyvinvointipalvelut
Kahvila ja ravintola
Kulttuuri- ja taidepalvelut
Muu

suuri. Samalla se tuo ylpeyttä omasta
nin haluttavuus asuinalueena on huimalla kasvukäyrällä.

maksuväineenä yli 300 paikallisessa organisaatiossa. Näistä vapaa-ajan palveluita tarjoaa peräti kolme neljännestä.
Rahan liikevaihto ja kasvu ovat olleet
-

Brändäys
Miten pienyrittäjä voi erottautua brändäyksellä? Tässä
jaksossa paneudutaan perinteisellä toimialalla toimivan
yrityksen brändäykseen.

hyvinvoinnin merkitykseen yrittäjänä toimiessa ja miten

Hyvinvointi

noudata toimistoaikoja.

Sarjan jaksoista:
Ajanhallinta
Tässä jaksossa käsitellään ajanhallintaa. Keskityimme
erityisesti luovien alojen yrittäjiin. Luovilla aloilla ideat ei-

Sarja yrittäjyydestä:
”Yritä edes!” Podcast-sarja, jossa oivalletaan asiapitoisesti ja realistisesti yrittämistä. Kuuntelemalla tätä podcastiä saa työkaluja yrittämiseen ja uskallusta yrittämisen aloittamiseen.

yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille

Ajankohtainen vinkki
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sia ja oivalluksia koko kaksivuotisen hankkeen ajan.

Lopuksi erityiskiitos

kehittämiseen.

Kiitos

ilmapiiriä hankkeen aikana.

Kiitos
jotka lähtivät rohkeasti mukaan yhteisopettamisen ko-

kiitos ohjausryhmälle hankkeen luotsaamisesta kohti
uusia avauksia.

Kiitos Uudenmaan liitolle EAKR-tuesta uudenlaisen

CoINNO-hanke kiittää

-

-

23

