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Johdanto
Keskustelu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on vahvistunut
viimeisten vuosien aikana. Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kohdistuu odotuksia monesta eri
suunnasta. Suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää on arvioitu myös kansainvälisissä kuin
kansallisissa raporteissa (OECD, 2009, KKA/Maassen, 2012, Technopolis Group 2015, OECD 2017).
Suomen kokonaiskuva tutkimuksessa (Suomen Akatemia, 2016. OKM 2014. OECD 2017) on vakaa,
joskin vertailumaihin nähden selkeätä kehitystä ei ole havaittavissa. Näin voidaan sanoa, jos tarkastellaan nimenomaan akateemisen tutkimuksen tilaa ja kehitystä Suomessa.
Suomalaisessa korkeakoulu- ja tiedepoliittisessa keskustelussa ei juurikaan tarkastella ammattikorkeakoulujen tuottamaa soveltavaa, ratkaisukeskeistä ja käytännönläheistä TKI-osaamista ja sen tuloksia. Ammattikorkeakoulujen ratkaisukeskeinen, korkeaan osaamiseen ja vuorovaikutukseen perustuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on vastaus moniin Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän haasteisiin.
Ammattikorkeakoululaki (936/2014) luo lainsäädännöllisen perustan ammattikorkeakoulujen TKItoiminnalle. Soveltava tutkimus ja kehittämistyö on ollut ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä jo viimeiset kolmetoista vuotta (Ammattikorkeakoululaki 2004). Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa TKI-toiminnan osuus on 15 %. Vuonna 2015 TKI-toiminnan rahoituksesta 54 % olikin ammattikorkeakoulun ulkopuolista rahoitusta. (Liite 1.) Julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset ovat
osaltaan vaikuttaneet TKI-toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittymiseen.
Innovaatioekosysteemit on nostettu kansainväliseen ja kansalliseen keskusteluun erityisesti kasvun
ja vaikuttavuuden rakentajina. Innovaatioekosysteemien olennaispiirteitä ovat vuorovaikutus ja erilaisen osaamisen yhdistäminen. Innovaatiotoiminta, kehittäminen ja tutkiminen – ovatko ne toistensa kilpailijoita vai kansainvälisesti laadukkaan tutkimus- ja innovaatioympäristön tasavertainen ja
toisiaan ruokkiva kokonaisuus? Miten rahoitusinstrumentit tukevat uudenlaisia innovaatioekosysteemejä Suomessa? Onko olemassa enää selvää eroa soveltavaa tutkimusta tekevien ammattikorkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai monialaisen innovaatioyliopiston välillä?
Viime vuosien TKI-toiminnan tulokset ja indikaattorit ovat osoittaneet, että ammattikorkeakoulut
ovat lunastaneet paikkansa osana suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiilina on vahva käytäntö- ja ilmiölähtöisyys. Sen ominaispiirteitä ovat
moni- ja poikkitieteellinen osaaminen, käyttäjälähtöisyys, ratkaisukeskeisyys sekä verkostoitunut toimintatapa, niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Ammattikorkeakoulujen TKI-työtä kuvattaessa tulisi ottaa käyttöön monipuolisia koko toimintakenttää ja kaikkia kirjaimia kuvaavia indikaattoreita. Niiden on kuvattava perinteisesti tutkimustyötä (julkaistu, tutkimusrahoitus), kehittämistyötä (tuote- ja palvelukehitys, työelämän kehitysprojektit, opiskelijaprojektit) sekä innovaatiotoimintaa (perustetut yritykset, kaupallistaminen, opiskelijayrittäjyys,
yhteiskäyttöiset laboratoriot ja kokeilukeskukset, keksinnöt, patentit, suojatut oikeudet). Myös avoimen innovaatiotoiminnan käytänteet ovat luonteva osa ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa. Mittaristoa olisi syytä kansallisesti kehittää, sillä liian yksipuolinen tarkastelu ja TKI-toiminnan arviointi
johtavat jokseenkin vanhanaikaiseen kuvaan suomalaisesta tutkimus- ja innovaatioympäristöstä.
Aloite tämän TKI- RAKE-selvityksen laatimiselle ovat lähtöisin Arenen hallituksesta, jatkona Arenen
laatimista aikaisemmista RAKE- raporteista. Työryhmä aloitti toimintansa lokakuun alussa 2016 ja raportin tuloksia esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 15.2.2017. Raportti on
määrä luovuttaa pääministeri Juha Sipilän johtamalle tutkimus- ja innovaationeuvostolle 17.5.2017.
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TKI RAKE-selvityksen tavoitteet
Tämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rakenteellisen kehittämisen raportin (TKI-RAKE)
tavoitteena on lisätä tietoisuutta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ominaispiirteistä ja roolista
suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä sekä edistää TKI-toiminnan profiloitumista, innovaatiotoiminnan vahvistumista ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ammattikorkeakouluissa.
Raportti pyrkii osaltaan rakentamaan kansallista TKI-toiminnan kokonaiskuvaa. TKI- RAKE-selvitys kokoaa yhteen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vaikuttavuutta, toimintamalleja ja potentiaalia
sekä tuo näkyväksi TKI-ympäristöjä ja -infrastruktuureja. Erityisesti painotetaan ammattikorkeakoulujen monialaisia ja ilmiöpohjaisia strategisia painoaloja ja työnjakoa. Lisäksi tuodaan esiin ammattikorkeakouluille luontaista TKI-toiminnan ja koulutuksen yhteyttä. Yhtenä ulottuvuutena on myös
tehdä tunnetuksi TKI-toiminnassa tehtävää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä vahvaa ja
reagointikykyistä yritys- ja työelämäyhteistyötä.
Selvitys on jatkoa helmikuussa 2016 julkaistulle Arenen Rakenteellisen kehittämisen raportille. TKIRAKE raportin tavoitteena on:
o

Esittää kansallinen kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnasta ja sen yhteydestä ammattikorkeakoulujen strategialähtöisiin painoaloihin

o

Tehdä näkyväksi TKI-toiminnan vahvuuksia, profiileja sekä vuorovaikutteisia ja innovatiivisia toimintamalleja sidosryhmä- ja työelämäyhteistyössä.

o

Vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, innovatiivisuutta sekä strategialähtöistä profiilien kehittämistä osana alueellisia osaamiskeskittymiä.

o

Laatia ehdotukset strategisista toimenpiteistä TKI-toiminnan kehittämiseksi Suomessa.

Tämän raportin aineisto perustuu ammattikorkeakoulujen rehtoreille ja asiantuntijoille suunnattuun
kyselyyn marraskuussa 2016 (Liite 19) ja lisätietopyyntöön innovaatioekosysteemeistä helmikuussa
2017, TKI-johdon verkoston työpajan (marraskuu 2016) tuloksiin sekä asiantuntijahaastatteluihin. Li-
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säksi selvitystyössä on hyödynnetty Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen itsensä keräämiä tilastoja. Ammattikorkeakouluille suunnattuun kyselyyn vastasivat
kaikki manner-Suomen 23 ammattikorkeakoulua. Kyselyaineisto koostuu 23:sta ammattikorkeakoulun koko TKI-toimintaa koskevasta kysymyksestä sekä 13 kysymyksestä, joihon tuli vastata yhden painoalan osalta. Jokainen ammattikorkeakoulu vastasi vähintään yhden painoalan tiedot, mutta kaikkiaan vastauksia annettiin 45 painoalasta. Asiantuntijahaastatteluihin osallistui 17 haastateltavaa (ks.
lähteet). He edustivat laajasti kansallisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä eri hallinnon aloilta sekä tiedon
ja osaamisen hyödyntäjistä, tuottajista ja rahoittajista.
Käytetyt lyhenteet
Arcada
Centria
Diak
Haaga-Helia
Humak
HAMK
JAMK
KAMK
XAMK
LAMK
Lapin AMK
Laurea
Metropolia
OAMK
Karelia
PolAMK
Saimia
SAMK
Savonia
SeAMK
TAMK
TuAMK
VAMK
Novia
HÅ

Arcada
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
Högskolan på Åland
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Selvityksen keskeiset huomiot ja suositukset
Ydinviestit


Ammattikorkeakouluilla on vahvaa osaamista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja tärkeä
rooli suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä.



Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on strategisesti johdettua ja se on tärkeä osa Suomen
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.



Ammattikorkeakouluilla on lakisääteinen tehtävä TKI-toiminnassa. Kansallisessa tutkimus- ja
innovaatiopolitiikassa ja rahoitusinstrumenteissa tehtävää ei tunnisteta.



Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vaikuttavaa, mutta sen potentiaalia ei täysin hyödynnetä
yhteiskunnassa. Innovaatioekosysteemejä* on tuettava kansallisesti uudenlaisilla rahoitusvälineillä
ja rahoituksen tavoitteellisella suuntaamisella.



Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.
Tuloksena on avoin, ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta.



Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työelämän kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.
Henkilöstön vahva työelämäyhteys, käytännön kokemus sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen ovat
TKI-toiminnan perusta.



Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan parempaa hyödyntämistä.



Urapolkujen edistäminen ammattikorkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden välillä on kesken.
Tarvitaan yhteistä näkemystä mm. tutkimusprofessoreiden ja tohtoreiden liikkuvuudesta ja
osaamistarpeesta innovaatioekosysteemissä.

Suositukset
•

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Suomi tarvitsee uusia panoksia
erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen.

•

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteiset innovaatioekosysteemit ovat vastaus Suomen
innovaatiojärjestelmän haasteisiin. On panostettava ammattikorkeakoulujen ja työ-ja elinkeinoelämän
kanssa yhteistyössä tehtävään TKI-toimintaan, jossa ovat mukana myös yliopistot ja tutkimuslaitokset.

•

On suunnattava uusien instrumenttien kautta yhteensä 600 miljoonaa euroa innovaatioekosysteemien
tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiorahoitukseen seuraavan viiden vuoden aikana.

•

Ammattikorkeakoulujen TKI-urapolkuja ja -osaamista tulee vahvistaa ottamalla käyttöön
työelämäprofessori-tehtävänimike sekä kehittämällä ammatillisesti suuntautuneita ja monialaisia
tohtoriopintoja osana suomalaista innovaatiotoimintaa ja koulutusjärjestelmää.

•

Laadukkaan ja vaikuttavan TKI-toiminnan ja opetuksen on perustuttava yritysyhteistyöhön,
työelämäosaamiseen ja viimeiseen tutkimukseen. Uutta osaamista syntyy, kun jokainen opettaja
toteuttaa myös tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotehtävää ja TKI-toimijoilla on vankka yhteys
opetukseen.

5

1. Ammattikorkeakoulut ovat osa kansallista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.
 Ydinviestit
o
o
o

Ammattikorkeakouluilla on vahvaa osaamista tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnassa
ja tärkeä rooli suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on strategisesti johdettua ja se on tärkeä osa Suomen
tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vaikuttavaa, mutta sen potentiaalia ei täysin
hyödynnetä yhteiskunnassa. Innovaatioekosysteemejä on tuettava kansallisesti uudenlaisilla
rahoitusvälineillä ja rahoituksen tavoitteellisella suuntaamisella.

TKI-toiminta perustana innovaatioekosysteemeille
Suomalaisten ammattikorkeakoulujen lakisääteisiin perustehtäviin on kuulunut tutkimus-, kehittämistehtävä vuodesta 2003 alkaen. Vuoden 2015 ammattikorkeakoulujen tehtäviin lisättiin myös innovaatiotoiminta. Ammattikorkeakoulut käyttävät lyhennettä TKI puhuessaan tästä korkeakoulutuksen rinnalla olevasta toisesta perustehtävästä. Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä (§4) on
”.. on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin
ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista
toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.”
Ammattikorkeakouluista onkin kehittynyt olennainen osa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tuottaa yhteistyössä sidosryhmien, kuten muiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän ja julkishallinnon, kanssa uutta tietoa
ja osaamista sekä kehittää kumppaneiden toimintaa. Kumppanit ovatkin tärkeimpiä tiedon hyödyntäjiä ja soveltajia – ammattikorkeakoulujen tuella. Tämä on ominainen toimintamalli innovaatioekosysteemeille, joita hyödynnetään laajasti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa.
Kansainvälisessä ja kansallisessa tutkimus- ja innovaatiopoliittisessa keskustelussa (ks. esim. Ståhle
2015, Kaihovaara et al 2016.) korostuu tiivis vuorovaikutus tutkimuksen, kehittämistyön ja innovaatiotoiminnan sekä käytännön välillä. Ihmiskunnan suuret haasteet edellyttävät korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta ratkaisuhakuisuutta, ongelmalähtöistä tutkimustoimintaa sekä kriittistä ja avointa
tiedon ja osaamisen jalostamista.
Ammattikorkeakouluissa tämä tarkoittaa toimintakulttuuria, jossa tieteellisen osaamisen ja tutkimuksellisten otteiden lisäksi hallitaan myös tiedon ja osaamisen jakaminen ja yhteisluominen (coreation) sekä yhteistoiminta erityyppisten loppukäyttäjien ja verkostojen, kuten esimerkiksi yritysten
ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Käytännössä ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa kuvaa
sekä tutkimuksellinen riskinotto että verkostoitunut kehittämiseen tähtäävää soveltava toimintatapa, jossa kumulatiivinen TKI-osaaminen ei rakennu vain korkeakouluorganisaation sisälle, vaan
myös laajempiin innovaatioekosysteemeihin
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Monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin vastaaminen edellyttää innovaatioekosysteemejä, joissa
syntyy ratkaisukeskeisesti innovaatioita pikemminkin vuorovaikutteisen yhteisluomisen (co-creation)
kuin pelkän perinteisen yhteistyön (co-operation) kautta. Ekosysteemien keskeisimmät toimijat ovat
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, työ- ja elinkeinoelämä, kolmas sektori sekä julkinen hallinto, mutta
toimijoiden määrä laajenee usein suuremmaksi. Moninaisilla keskinäisillä rajanpinnoilla toimijat tuottavat ja jalostavat tietoja ja innovaatioita tuotteistettaviksi, kaupallistettaviksi ja levitettäviksi.
Innovaatioekosysteemit voivat olla paikallisia, alueellisia, kansallisia, globaaleja tai teknologia-alustoihin perustuvia verkostoja, jotka synnyttävät ja kaupallistavat innovaatioita. Olennaista on, että ne
mahdollistavat innovaatioiden synnyn, tuotteistamisen ja kaupallistamisen. Innovaatioekosysteemi
on enemmän kuin osiensa summa, sillä se tuottaa positiivisia ulkoisvaikutuksia innovaatioiden leviämisen, verkostovaikutusten ja sivutuotteiden ansiosta. Se onkin erinomainen alusta tuottamaan uusia tuotteita, palveluita ja toimintakonsepteja sekä synnyttämään uutta yritystoimintaa.
Innovaatioiden syntyyn vaikuttaa monimutkaisia vuorovaikutteisia lokaaleja ja globaaleja prosesseja.
Perinteisesti yhteistyö on keskittynyt alue- tai alakohtaisesti klustereiksi tai verkostoiksi, joista innovaatioekosysteemit ovat laajempia eri aloja, toimijoita ja alueita yhdistäviä itseohjautuvia yhteistyömalleja. Vaikka parhaimmillaan ekosysteemit ovat globaaleja, on niillä usein kansallinen ja lokaali
ulottuvuus. Maantieteellinen läheisyys edesauttaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamista.
Usein ollakseen vahva kansainvälinen toimija, on oltava vahva alueellaan sekä löydettävä paikkansa
osana globaaleja arvoverkostoja. On myös luonnollista kuulua useaan innovaatioekosysteemiin.
Osaaminen on innovaatioekosysteemin tärkein elementti. Osaamisen tärkeys näkyy niin innovaatioekosysteemin eri toimijoissa kuin eri tasoilla lokaalista globaaliin. Riittävä osaaminen on tärkeä jokaiselle ekosysteemin osalle ja toimijat täydentävät toistensa osaamista. Korkeakouluilla on merkittävä
vastuu niin osaajien kuin uuden osaamisen tuottajina ekosysteemiin. Toimivat innovaatioekosysteemit ovat luonteeltaan dynaamisia ja yhteisluomisen turvin ne pystyvät vastaamaan toimintaympäristön muutostarpeisiin.

Mikä TKI?
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehitys on ollut nopeaa viimeisten 13 vuoden aikana. Vuonna
2015 ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan rahoitusvolyymi oli kokonaisuudessaan jo 138,9 miljoonaa euroa, josta 109 miljoonaa euroa on ilman rahoitusmallin kerrannaisvaikutusta. Julkaisuja tuotettiin 7691 sekä esimerkiksi uusia tuotteita ja palveluita 624. Lisäksi yritykset ovat aktiivisia TKItoiminnan yhteistyökumppaneina tuottaen ja hyödyntäen TKI-toiminnan osaamista vuorovaikutteisesti saaden samalla myös välittömän hyödyn tuloksista. (Kuva 1.)

TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa


Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan lakisääteiseksi tehtäväkseen vuonna 2003. Tehtävään lisättiin innovaatiotoiminta vuoden 2015 alusta.
 Kaikkien ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan rahoitusvolyymi oli 109 miljoonaa euroa
vuonna 2015. Vuonna 2017 valtion budjettirahoitusta on ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin varattu 86 miljoonaa euroa.
 7691 julkaisua vuodessa (vuonna 2015)
 TKI-henkilöstöä on kaikkiaan 3988, joista 679 on tohtoreita (vuonna 2015).
 TKI-toiminnassa tuotettiin 624 uutta tuotetta tai palvelua, 488 uutta toimintakonseptia
sekä 233 uutta työkalua (2015).
 TKI-toimintaan osallistui noin 7210 yritystä, joista 5300 oli pk-yrityksiä (2015).
 TKI-toimintaa tukevia merkittäviä TKI-ympäristöjä ja infrastruktuureja on ammattikorkeakouluissa luetteloitu 259 (vuonna 2015).
Kuva 1. TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa (Lähteet: Tilastokeskus 2015. Vipunen 2016. TKI-johdon
aineistot 2015. Viitasaari, Päällysaho, 2106. Valtioneuvosto 2016).
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OECD on esittänyt vuonna 1966 klassisen jaottelun perus- ja soveltavaan tutkimukseen ja edelleen
kehittämistyöhön. Perustutkimus on omaperäistä uuden tieteellisen tiedon etsintää ilman ensisijaista
pyrkimystä käytännöllisiin sovelluksiin. Perustutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on kuvata ja selittää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa. Soveltava tutkimus puolestaan tähtää tiettyyn käytännön tavoitteeseen tai sovellukseen, tai on perustutkimuksen tuloksille rakentuvaa tiedon etsintää.
Kehittämistyö on toimintaa, jonka päämääränä on tutkimustulosten avulla saavuttaa uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä tai- menetelmiä ja palveluita. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan
puolestaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka johtavat tai joiden tavoitteena on johtaa innovaatioiden
käyttöönottoon (OECD 1966. Tilastokeskus 2016).
Käsitteiden klassinen jaottelu on selväpiirteinen, mutta ammattikorkeakoulujen käytännön TKItyössä usein riittämätön. Selkeänpää onkin puhua hyvästä ja laadukkaasta tutkimuksesta, kehittämistyöstä ja innovaatiotoiminnasta sekä näiden hyödynnettävistä tuloksista. (Kuva 2.)

Kuva 2. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta kokonaisuutena ja kirjain kerrallaan (Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016).
Ammattikorkeakoulujen selkeä vahvuus TKI-toiminnassa on käytännönläheisyys. Tutkimustoiminta
perustuu ilmiöpohjaisuuteen sekä käyttäjien ja sidosryhmien tunnistamiin tiedon ja osaamisen tarpeisiin. TKI-toiminnassa näkyy käytännönläheisen tutkimuksen (practice research) lähtökohdat. Voidaan sanoa, että käsitteellisesti ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimuksen luonteen määrittely
ei ole selvärajaista. Siinä on ominaispiirteitä soveltavan tutkimuksen ja tavoitetutkimuksen (applied
research, company research) alueilta ja myös perustutkimuksesta (basic research).
Tutkimuspainottuneisuuden kanssa verkostomaisen kokonaisuuden muodostaa kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Kehittämistoiminnassa pyritään löytämään uusia ratkaisuja ja viemään tietoa käytän-
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töön. Ammattikorkeakouluissa kehittämistoiminta tehdään usein työ- ja elinkeinoelämän kanssa alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Innovaatiotoiminnassa tuotetaan uusia tai olennaisesti paranneltuja tuotteita, palveluita, prosesseja ja menetelmiä. Ammattikorkeakoulujen toimintaan kuuluu myös innovaatiotoiminnan edistäminen muun muassa kaupallistamisen, yrittäjyyden ja
yritysten uudenlaisten toimintatapojen, kuten avoimen innovaatiotoiminnan, avulla. Ammattikorkeakoulujen K- ja I-toiminta eivät ole selväpiirteisesti erotettavissa toisistaan. (Kuva 2. Kuva 3.)

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan merkitys kansallisesti ja kansainvälisesti
•

Kehittäminen ja innovaatiot ovat tärkeitä, mutta yhtä olennaista on myös soveltava tutkimus
TKI-toiminnan hyöty korostuu etenkin alueilla sekä työ- ja elinkeinoelämälle. Liiketoimintaosaaminen ja yhteydet etenkin pk-yrityksiin ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus.
Ammattikorkeakoulujen rooli osaamiskeskittymissä ja ekosysteemeissä on olennainen
yhdessä tekemisen ja osaamisen ansiosta. Vahvuutena on eri toimijoiden, tarpeiden ja
toimintojen yhdistäminen.
Globaalit ja yhteiskunnalliset muutokset korostavat tiedon vuorovaikutteista syntyä ja verkottumisen välttämättömyyttä.
• Tuotekehitys ja innovaatiotoiminta ovat enemmän kiinni siitä, kenen kanssa olet
tekemisessä, kuin siitä, mitkä ovat omat resurssisi tehdä sitä.
Ammattikorkeakouluilla on paljon annettavaa verkostoissa ja kansainvälisestikin. Innovaatioekosysteemejä on vahvistettava.
• Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tulisi näkyä kansainvälisesti enemmän. On
mentävä rohkeammin mukaan kansainvälisyyteen sekä toimittava kansainvälisyyden edistäjinä alueilla.
Edelleen TKI-toiminnan taso vaihtelee, mutta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehitys ja potentiaali on merkittävä, vaikkei sitä tunnisteta ja hyödynnetä riittävästi yhteiskunnassa.
• Ammattikorkeakoulut näyttäytyvät etenkin pilotoijina ja verkostojen osana. Silti
yleisesti innovoinnin oletetaan tapahtuvan enemmän yliopistoissa. Tilausta nähdään kokeiluille TKI-toiminnassa.

•
•

•

•

•

Kuva 3. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan merkitys kansallisesti ja kansainvälisesti. Kooste haastatteluista. Lähde: Haastattelut.
Avoin innovaatiotoiminta on myös ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan keskiössä. Avoin innovaatiotoiminta on nähty myös EU:ssa innovaatiopolitiikan vahvistuvana aaltona (Curley, Salmelin, 2012).
Perinteisen innovaatioiden vesiputousmallin ja lineaarisen toiminnan tilalle on tullut avoin, eri sidosryhmien yhteistyöhön perustuva kokeilemisen, rohkeuden ja monialaisuuden innovaatiomalli. Tämä
muistuttaa myös Moodi2 tietokäsitystä (Gibbons et. al., 1994), jonka ominaispiirteisiin kuuluu:
-

soveltaminen käytännön konteksteissa esim. työympäristöissä ja käyttäjäyhteisöissä.
heterogeeninen tiedon tuottaminen kaikkien osallistujien toimesta
refleksiivisyys, moniäänisyys
monitieteellinen uudentyyppinen tutkimuksen laadun arviointi
tulosten julkistaminen pitkin prosessin kulkua
tutkimustoiminnan menetelmällinen kehitys

Ammattikorkeakoulut soveltavat TKI-toiminnassaan yhtä lailla tutkimuksen perinteisiä metodeja kuin
ongelmanratkaisuun perustuvia kokeellisia innovaatio- ja kehittämismenetelmiä, ja myös uudenlaista
muotoiluajattelua. Aidoissa työelämän ympäristöissä tehty TKI-toiminta ei tuota esiin vain havaintoja
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ja tarpeita uusista kehittämiskohteista, vaan myös välittömiä käyttöönotettavia ratkaisuja. Käytännön työelämäyhteydet varmistavat sen, että tieto, osaaminen ja uudet tai parannetut ratkaisut tuotetaan samanaikaisesti. Näin uusi tieto ja osaaminen siirtyvät välittömästi myös käyttäjille. Tätä osaamista ei Suomessa vielä valitettavasti osata hyödyntää riittävästi. Yhtä lailla ammattikorkeakouluissa
tarvitaan puhtia TKI-osaamisen näkyväksi tekemisessä ja vahvistamisessa. Näyttää myös siltä, että
Suomen monipuolista innovaatiokyvykkyyttä ei EU-tasolla vielä tunnisteta riittävästi.
(Innovation Scoreboard, 2016).
European Innovation Scoreboard 2016
Finland is an Innovation Leader. Innovation performance has decreased since 2010, with a small
increase in 2014, followed by a decrease in 2015. Finland's performance relative to the EU has
also been declining from its peak of 134% in 2008 to 124.5% in 2015.
Finland is performing above average for all dimensions except Economic effects, and for most of
the individual indicators. The strongest relative strengths are in International scientific co-publications, License and patent revenues from abroad, PCT patent applications, and Publicprivate copublications. Relative weaknesses are in Non-R&D innovation expenditures, Non-EU doctorate
students, Exports of medium & high tech products, and Exports of knowledge-intensive services.
Performance in Open, excellent and attractive research systems has increased the most with
8.4%. Performance in less than half of the indicators has improved. Particularly high growth is observed for Non-EU doctorate students (17%) and License and patent revenues from abroad (16%).
Notable declines in performance are observed for Innovative SMEs collaborating with others (8.9%), Non-R&D innovation expenditures (-5.8%), and Venture capital investments (-5.5%).
Lähde: OECD http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17835

TKI-toiminta ja sen rahoitus
Ammattikorkeakoulujen TKI- tehtävään suunnattu julkinen budjettirahoitus on kehittynyt varsin maltillisesti viimeisen 15 vuoden aikana. Kun tutkimus- ja kehittämistehtävä lisättiin ammattikorkeakoulujen perustehtäviin vuonna 2003, ei uuteen perustehtävään osoitettu erikseen merkittävää kansallista rahoitusta tai luotu esimerkiksi ammattikorkeakouluille tarkoitettuja soveltavan tutkimuksen rahoitusohjelmia. Näin ollen 2000- luvun alussa ammattikorkeakoulut rakensivat TK-toimintaa omien
vaihtelevien resurssiensa sekä alueellisten ja paikallisten verkostojen voimin. Samanaikaisesti ammattikorkeakoulut hakivat ulkopuolista TK-rahoitusta, pääsääntöisesti EU:n rakennerahastovaroista
ja kilpailtua rahoitusta myös Tekesin ohjelmista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Tämä taustahistoria näkyy vieläkin ammattikorkeakoulujen välisissä eroissa, kun tarkastellaan oman ja ulkoisen TKIrahoituksen lähteitä ja kehitystä (Liite 1).
Korkeakoulujen budjettirahoitus on ollut merkittävä rahoituslähde ammattikorkeakoulujen TKIrahoituksessa, mutta senkin määrä on lähtenyt laskuun ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen
leikkausten myötä vuodesta 2013 lähtien. Korkeakoulujen tutkimusrahoituksen määrä ei ole kuitenkaan olennaisesti heikentynyt tarkastelun vuosina (Kuva 4). Viime vuosina (2013–2015) ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan volyymin muutoksiin ovat vaikuttaneet ensisijaisesti kansainvälisen tutkimusrahoituksen aleneminen sekä oman rahoituksen pysyminen korkealla tasolla. (Kuva 4. Kuva 5).
Innovaatiotoiminta lisättiin ammattikorkeakoululakiin vuoden 2015 alussa. Siihen ei myöskään ole
suunnattu selkeitä rahoitusinstrumentteja. Viime aikoina innovaatioita on vauhditettu Tekesin Innovaatioseteli- ohjelmalla. Ammattikorkeakoulujen ja yritysten palautteen perusteella tämän tyyppisille
uusille avoimeen innovaatiotoimintaan kannustaville rahoitusinstrumenteille tuntuu olevan kysyntää, erityisesti pk-sektorilla ja uusilla liiketoiminta-alueilla (Haastattelut).
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Kuva 4. Ammattikorkeakoulujen ulkoisen rahoituksen kehittyminen vuosina 2000–2015. Lähde: Tilastokeskus.
Suomen julkisen talouden haasteet ovat näkyneet myös ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan resursseissa. Ulkopuolinen rahoitus ja myös rahoituksen kokonaisvolyymi ovat laskeneet viime vuosina.
Ulkopuolisen rahoituksen tason laskuun ovat vaikuttaneet erityisesti julkisten rahoituslähteiden sekä
yritysrahoituksen väheneminen, mutta myös esimerkiksi valtion ja Euroopan unionin TKI-hankkeisiin
allokoiman rahoituksen kokonaismäärän vähentyminen. Tätä onkin jossain määrin korvattu ammattikorkeakoulujen oman rahoituksen määrän kasvattamisella vuonna 2015. Ulkoisen rahoituksen laskun pääsyy vuosina 2014–2015 oli EU-rakennerahastojen ohjelmakauden vaihtuminen. Tämä on
osoitus ammattikorkeakoulujen rahoituslähteiden vähyydestä ja kansallisen tuen puutteesta. (Kuva
4. Kuva 5.).

Kuva 5. Ammattikorkeakoulujen oman ja ulkoisen rahoituksen kehittyminen. Vuodet 2012–2015.
Lähde: Ammattikorkeakoulujen ilmoittamat tiedot / Tilastokeskus
Kun verrataan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymeja ja
rahoituslähteitä, huomataan että yliopistojen tutkimusrahoituksessa on vakiintuneita mekanismeja,
kuten Suomen Akatemia, joita voi osaltaan verrata valtion budjettirahoitukseen. Ammattikorkeakou-
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luilta tällaiset vakiintuneet soveltavan TKI-toiminnan rahoituslähteet puuttuvat. Nämä puutteet vaikuttavat oleellisesti siihen, miten ammattikorkeakoulujen TKI-osaaminen tulee hyödynnettäväksi
koko yhteiskunnassa ja erityisesti elinkeino- ja työelämäyhteistyössä. Esimerkiksi Tekes on suunnannut viimeaikaista rahoitusta tutkimushankkeisiin sekä suoraan yritysrahoitukseen. Tämä kaikki on ohjannut ammattikorkeakouluja hankkimaan vahvemmin korvaavaa kansainvälistä rahoitusta TKItoiminnalle. Moninaisen kansallisen tutkimusrahoituksen olemassaolo mahdollistaisi paremmin korkeakoulujen profiloitumisen vahvuuksiinsa (OKM 2015, 69. Teknologiabarometri 2017, 11–12. Kuva
6. Kuva 7).

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta rahoituslähteittäin vuonna
2015, yhteensä 109 m€
Kotimaiset yritykset
yhteensä; 5,6 m€;
5%

Suomen Akatemia; 0,5
m€;
1%

Tekes (avustukset
ja lainat); 6,6 m€;
6%

Ulkomaat yhteensä;
18,6 m€;
17 %

YVT-sektori; 4,2 m€;
4%
Muu kotimainen
julkinen rahoitus; 73,5
m€;
67 %

Kuva 6. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta rahoituslähteittäin vuonna 2015. Lähde: Tilastokeskus.
Huom. Muu kotimainen julkinen rahoitus -luokan hallinnonalat liitteessä 21.

Yliopistojen TKI-toiminta rahoituslähteittäin vuonna
2015, yhteensä 1230 m€
Ulkomaat yhteensä;
100,4 m€;
8%

Kotimaiset yritykset
yhteensä; 43,6 m€;
4%

YVT-sektori; 48,8 m€;
4%
Suomen Akatemia;
273,2 m€;
22 %

Muu kotimainen
julkinen rahoitus; 652,8
m€;
53 %

Tekes (avustukset ja
lainat); 111,2 m€;
9%

Kuva 7. Yliopistojen TKI-toiminta rahoituslähteittäin vuonna 2015. Lähde: Tilastokeskus. Huom. Muu
kotimainen julkinen rahoitus -luokan hallinnonalat liitteessä 21.
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Tieteelliseen tutkimukseen suunnattu rahoitus on noussut melko tasaisesti vaikeinakin taloudellisina
aikoina. Yliopistojen budjettirahoituksen kokonaisuus laski vuoden 2010 jälkeen, mutta palasi jälleen
aiemman nousun mukaiseen tasoon vuonna 2014. Myös Suomen Akatemian allokoima tutkimusrahoitus on kasvanut tasaisesti. Samalla soveltavaan tutkimukseen sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ei ole lakisääteisyydestä huolimatta syntynyt sen tehtävät tunnistavaa ja tunnustavaa rahoitusmekanismia. (Kuva 8.)

Yliopistojen tutkimusrahoituksen kehittyminen
vuosina 2000-2015, m€
700
600
Kotimaiset yritykset yhteensä

Akselin otsikko

500

--Suomen Akatemia
--Tekes (avustukset ja lainat)

400

--Korkeakoulujen budjettirahoitus
300

-Korkeakoulujen omat varat
-Muut julkiset rahoituslähteet

200

YVT-sektori
100

Ulkomaat yhteensä

0

Kuva 8. Yliopistojen ulkoisen rahoituksen kehittyminen. Vuodet 2000–2015. Lähde: Tilastokeskus.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on kokenut vaihtelevia kehityskulkuja. Kokonaisrahoituksen
kannalta huippuvuodet osuvat vuosiin 2011–2013. Tämän jälkeen julkisen talouden heikentyminen,
rahoituslähteiden väheneminen ja EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden muuttuminen vähensivät
rahoituksen volyymia, mikä on vaikuttanut muun muassa henkilöresursseihin. Tähän samaan ajankohtaan ovat osuneet myös koko ammattikorkeakoulusektoriin kohdistetut mittavat rahoitusleikkaukset sekä niistä johtuneet henkilöstövähennykset.
Samalla ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa on kuitenkin kehitetty, laajennettu ja vahvistettu.
Tästä osoituksena ovat muun muassa tämän raportin luvussa 3 esitetyt ammattikorkeakoulujen strategisesti johdetut ilmiöpohjaiset painoalat. (Kuva 9.) Strategisesti johdettu tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta voidaan nykyisin laskea ammattikorkeakoulujen vahvuudeksi. Jo meneillään olevina fokuskohteina ovat liiketoiminnan ja palveluiden entistä määrätietoisempi kehittäminen, verkostojen vahvistaminen sekä yhtenäisempien toimintamallien vakiinnuttaminen koulutuksen ja TKItoiminnan välille. (Kuva 9.)
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TKI-toiminnan kokonaisuuden kehittyminen ammattikorkeakouluissa vuosina 2012–2017
2012 alkaen:
- TK-toiminnan organisoinnin kehittyminen ja tehostuminen. TK- hankkeiden arvioinnin ja seurannan toimintamallit.
- TK-työvälineiden kehittyminen, esim. projektinhallintaohjelmistot, talousseuranta, asiakkuustiedot.
- TK-hankkeiden keskimääräinen rahoitusvolyymi pienentyy.
2013–2014:
 Rahoituksen lasku huippuvuosista. Rahoitushakujen suunnitellumpi organisointi.
 TK-toiminnan ohjeistuksen ja laadunhallinnan kehittäminen.
 Julkaisujen määrän ja laadun kehittyminen.
 Yhteistyön ja verkostojen kehittyminen.
2015–2016:
 Strategisuuden ja painoalojen osaamislähtöisyyden vahvistuminen; keskittyminen tulevaisuuden
tietotarpeiden ja osaamisen mukaan.
 Verkostot profiloitumisen tukena.
 Ammattikorkeakoulujen johtamis-, ja organisaatiorakenteiden kehitys TKI-toimintaa tehostavaksi.
 TKI-toiminnan tukipalveluiden kehittyminen.
 Kansainvälistyminen ja kumppanuuksien solmiminen
 Tuotteistuksen kehittyminen.
 Rahoituksen ja TKI-toiminnan vahvistuminen mm. uuden EU-ohjelmakauden myötä. Samalla TKIhankekokonaisuuksien kasvu.
2016–2017:
 TKI-Liiketoiminnan kehittäminen
 Koulutuksen vahvempi yhteistyö TKI-toimintamalleissa (mm. YAMK- tutkinnot)
 Verkostojen vahvistaminen ja TKI-kumppanuuksien syventäminen.
Kuva 9. TKI-toiminnan kokonaisuuden kehittyminen ammattikorkeakouluissa vuosina 2012–2017.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016. Taulukkoon on analysoitu vastausten perusteella tyypilliset kehitysvaiheet ja ajankohdat.
Ammattikorkeakoulujen uusi päivitetty rahoitusmalli astui voimaan vuoden 2017 alusta. Tässä rahoitusmallissa ammattikorkeakoulujen valtion budjettirahoituksesta 15 % määräytyy tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulosten mukaan (Kuva 10).
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Kuva 10. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli vuosille 2017–2020. Lähde opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen TKI-rahoituksesta merkittävä osuus, 54 % vuonna 2015,
tulee ulkopuolisista kilpailluista TKI-rahoituslähteistä, kuten eri tutkimusrahoittajilta (mm. Tekes),
työ- ja elinkeinoelämältä sekä muilta TKI-rahoittajilta (mm. kansallinen EU- rahoitus). Vuonna 2015
ammattikorkeakoulujen hankkima ulkopuolinen TKI-rahoitus oli yhteensä 71 miljoonaa euroa. (Liite
1.)
Ulkoisen rahoituksen määrä onkin yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituskriteerinä, jonka
perusteella ammattikorkeakoulut saavat rahoitusmallin mukaisen osuuden valtion talousarvion vahvistamasta osuudesta. Talousarvion mukaan vuonna 2017 budjettirahoitusta on jaossa yhteensä 86
miljoonaa euroa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on luokiteltu rahoitusmallissa osaksi TKItoimintaa. Tämä kuvaa hyvin ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintojen toimintamallia. TKI-toiminta
ei ole erillinen kokonaisuutensa, vaan vahvasti yhteydessä korkeakoulutukseen, kuten ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Muina kriteereinä rahoitusmallin TKI-osuudessa ovat julkaisut ja henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus. Lisäksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on yhteydessä myös
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittavaan strategiseen rahoitukseen. Julkaisuluokkia ei arvoteta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa erikseen, vaan kaikki julkaisutyypit ovat rahoitusmallissa samanarvoisia. Tieteellisten julkaisujen luokka (A1) on ammattikorkeakouluissa vielä varsin vähäinen (Liite 19).
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TKI-osaaminen ja sen kehittyminen
Tehtäviensä mukaisesti ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan menot keskittyvät tilastollisesti soveltavaan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Käytännön toiminnassa eri aloilla ei ole kuitenkaan
mahdollista tehdä selväpiirteistä eroa perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan välillä (Kuva 11).

Tutkimus- ja kehittämismenojen jakautuminen eri tyyppeihin
2015, amkien keskiarvo
5,3 %

43,2 %

51,5 %

Perustutkimus

Soveltava tutkimus

Kehittämistyö

Kuva 11. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen jakautuminen vuonna
2015. Huom. Tilastokeskus ei tilastoi ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa. Lähde: Ammattikorkeakoulujen ilmoittamat tiedot / Tilastokeskus
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittyminen on vaatinut laadukasta ja korkeatasoista osaamista ja erityisesti yritys- ja työelämäyhteistyön rakentamisesta. Ammattikorkeakouluissa tutkimus-,
kehittämis-, ja innovaatiohenkilöstössä tohtoreiden määrä on vakiintunut viime vuosina vajaaseen
700 tohtoriin. Suomen Akatemian selvityksen mukaan ammattikorkeakoulut ovatkin merkittävä tohtoreita rekrytoiva taho Suomessa. (Kuva 12. Suomen Akatemia 2016.)
TKI-toiminnan käytännönläheisestä luonteesta johtuen on selvää, että ammattikorkeakoulujen henkilöstön koulutus-ja osaamistausta on laajapohjainen, painottuen kuitenkin selvästi korkeakoulututkinnon suorittaneisiin osaajiin (Kuva 12). Monella TKI-henkilöstöön kuuluvalla on myös kokemusta ja
osaamista käytännön yritys-ja työelämätehtävistä sekä tuote- ja palvelukehityksestä. Voidaan sanoa,
että ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laadukkaan ja vaikuttavan perustan luovat tieteellisen
tutkimuksen osaaminen yhdistettynä käytännönläheiseen otteeseen ja vahvaan työ- ja elinkeinoelämään liittyvään osaaminen.
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Kuva 12. Ammattikorkeakoulujen TK-henkilökunnan koulutustausta ja sen kehitys vuosina 2012–
2015. Huom. Tilastokeskus ei tilastoi ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa. Lähde: Ammattikorkeakoulujen ilmoittamat tiedot / Tilastokeskus
Ammattikorkeakoulujen TKI-henkilötyövuosien määrän kehitys on suoraan verrannollinen ulkopuolisen TKI- rahoituksen kehitykseen. Varsin maltillinen TKI-budjettirahoituksen kehitys ja kansallisten
ulkoisten rahoituslähteiden vähäisyys on tarkoittanut ammattikorkeakouluissa sekä määräaikaisen
TKI-henkilöstön lukumäärän vaihtelua että määrätietoista koulutuksen ja TKI-toiminnan osaamisen
yhdistämistä. Tämä kaikki on vaatinut ammattikorkeakouluissa henkilöstövoimavarojen strategista
johtamista, kehittämistä ja valintojen tekemistä. TKI- projektiryhmien suuntaaminen ja painopisteiden rakentaminen ovat ammattikorkeakouluissa aina strategisia kysymyksiä, etenkin kun ammattikorkeakoulujen budjettirahoituksen kokonaisvolyymiä on leikattu runsaasti viimeisen kahdeksan
vuoden aikana (Kuva 13. Kuva 14. Liite 6.).

Ammattikorkeakoulujen TK-henkilötyövuosien määrän
kehitys, vuodet 2000-2014
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Kuva 13. Ammattikorkeakoulujen TK-henkilökunnan määrän kehitys henkilötyövuosina vuosina
2000–2014. Huom. Tilastokeskus ei tilastoi ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa. Lähde: Tilastokeskus.
Rahoituksen vähenemisestä aiheutuneesta henkilötyövuosien laskusta johtuen TKI-toiminnan henkilöstön määrää ja osaamista on pyritty kehittämään strategisten valintojen kautta.
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Kuva 14. Ammattikorkeakoulujen budjettirahoituksen kehittyminen vuosina 2007–2016. Lähde:
Lähde: Varsinaiset talousarviot 2007-2015 ja hallituksen talousarvioesitys 2016, momentti 29.40.55.
Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan osaamista ja kehitystä voidaan tarkastella myös julkaisujen kautta. Näissä molemmissa kehitys on ollut nopeaa. Esimerkiksi TKI-toimintaan liittyvien
opintopisteiden ja julkaisujen määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 julkaisujen määrä on yli kaksinkertaistunut (Kuva 15). Julkaisumäärien kasvu on ennen
kaikkea osoitus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tuloksellisuuden kasvusta ja toimintatapojen
muutoksista.
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Kuva 15. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa tuotetut julkaisut vuosina 2013–2015. Lähde: Vipunen.
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit (2014 ja 2017) eivät painota julkaisujen luonnetta vaan niiden
volyymia. Tieteellisesti ja ammatillisesti eri luokkiin kuuluvat julkaisut ovat rahoitusmallissa samanarvoisia. Viimeisen viiden vuoden aikana ammattikorkeakouluissa on valmistunut noin 32 000 julkaisua,
joista noin 12 % on ollut kansallisia tai kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Merkittävä osa ammattikorkeakoulujen julkaisuista on ammattiyleisöille tai suurelle yleisölle suunnattuja
julkaisuja, mikä on erittäin tärkeää ammattikorkeakoulujen toiminnan luonteen huomioiden (Kuva
16).
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Ammattikorkeakoulujen julkaisujen kansainvälisyys pääluokittain,
vuodet 2010-2015
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Kuva 16. Ammattikorkeakoulujen julkaisujen kansainvälisyys pääluokittain, vuodet 2010-2015.
Lähde: Vipunen.
Ammattikorkeakoulujen strategiset painoalat toimivat tutkimusryhmien kaltaisina tai laajempina tutkimustuloksia ja vaikuttavuutta tuottavina kokonaisuuksina. Niissä julkaistaan vuosittain keskimäärin
7 JUFO-luokkien 1–3 julkaisua sekä yli 30 muuta julkaisua. Määrät vaihtelevat painoalojen kesken,
mikä tulee esiin, kun katsotaan vastausten moodi- ja hajonta-arvoja (Taulukko 1). Toiset painoalat
ovat keskittyneet tieteelliseen julkaisemiseen, kun taas toisilla on kehittävämpi tai innovoivampi
luonne, joka tukee muun tyyppistä julkaisemista. On myös huomattava, että painoaloilla syntyy uusia
palveluita, tuotteita, palvelu- ja toimintakonsepteja suunnilleen yhtä paljon kuin tieteellisiä julkaisuja.
Näitä tuloksia ei kansallinen rahoitusmalli palkitse. Strategiset painoalat on esitelty tarkemmin luvussa 4.
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Taulukko 1: Painoaloilla syntyneet julkaisut, tuotteet ja palvelut vuodessa, vuosina 2015–2017.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016. Huom. Ammattikorkeakouluja pyydettiin
ilmoittamaan 1 tai useampi painoala. Luvut koskevat vain ilmoitettuja painoaloja, n=45.
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Kuva 17. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen A1-julkaisujen (vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit)
JUFO-tasoittain lukumäärinä ja prosenttiosuuksina päätieteenaloittain. Huom. Prosenttilukujen taustan väripalkit visualisoivat lukujen suuruuksia toisiinsa nähden. Lähde: Vipunen/ Sinikka Luokkanen
(julkaisematon raportti).
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli kannustaa julkaisemaan kaiken tasoisia julkaisuja. Painopiste
ei ole JUFO-luokituksen korkeimmissa luokissa, vaikka ammattikorkeakouluissa syntyy myös korkeimman tason julkaisuja (Kuva 17). Haasteena julkaisujen luokittelun kannalta onkin, ettei JUFOluokittelu erittele tällä hetkellä kuin tieteellisimmät julkaisut. Olisikin tarpeen laajentaa luokittelua
tunnistamaan JUFO-tasolta 0 merkittävät ammatilliset julkaisut, jotka huomioitaisiin rahoitusmallissa
perustasoa korkeammalle yhdessä muiden JUFO-luokkien kanssa. Ammattikorkeakoulujen tuottamien julkaisujen tarkempi luokittelu osana rahoitusmallia olisi looginen kehitysaskel ammattikorkeakoulujen TKI-työn kansallisessa tutkimuspoliittisessa tunnistamisessa. Luokittelun tulisi ottaa huomioon myös Open Access -tyyppiset julkaisut sekä innovaatiotoimintaa edistävät tutkimukselliset, taiteelliset ja audiovisuaaliset julkaisumuodot.
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Kuva 18. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen julkaisujen avoimuus. Lähde: Vipunen.
Suomi on Euroopan johtavia maita avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa, joka liittyy erityisesti julkaisutoimintaan. Ammattikorkeakoulut ovat omaksuneet avoimen TKI-toiminnan kulttuurin jo varhain
ja ovat aktiivisesti kehittämässä sitä. Esimerkkinä avoimesta TKI-toiminnasta on ammattikorkeakoulujen yhteinen Theseus-järjestelmä, jonne rinnakkaistallennetaan opinnäytetyöt sekä monissa ammattikorkeakouluissa kaikki TKI-julkaisut. Ammattikorkeakoulujen kirjasto ja tietohallintopalveluiden
rooli avoimen TKI-toiminnan tukemisessa ja edistämisessä sekä toimintamallien mahdollistamisessa
on merkittävä. Julkaisujen avoimen saatavuuden ja rinnakkaistallentamisen lisäksi kirjasto- ja tiehallintopalvelut ovat mukana monen ammattikorkeakoulun avointa TKI-toimintaa ohjaavissa ja tukevissa työryhmissä sekä tuottavat tukipalveluita avoimuuden edistämiseen. Kaikkiaan 21 ammattikorkeakoulua ilmoitti kirjastojen ja tietohallinnon tukevan TKI-toiminnan avoimuutta muun muassa ohjeistuksella, tuella, rinnakkaistallentamisen mahdollistamisella sekä datan ja tulosten avoimen saatavuuden kehittämisellä. (Kysely ammattikorkeakouluille. Kuva 18.)
Myös muissa TKI-toiminnan, ja erityisesti kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, tuotoksissa on huomattavissa kehitys. Kasvua on etenkin konseptoiduissa toimintamalleissa, joita yritykset ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää. Näitä konseptoituja toimintamalleja hyödynnetään myös ammattikorkeakoulujen palveluliiketoiminnassa. Vastaavasti uusia työkaluja, kuten mittaristoja tai yritysten tarpeista kehitettyjä laitteita, on syntynyt vuosi vuodelta enemmän. Sen sijaan uusien tuotteiden ja palveluiden määrä on vähentynyt, mikä kertonee ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittymisestä
pelkkien uusien tuotteiden luomisesta laajempiin osaamiskokonaisuuksiin sekä osaamisen uudenlaisesta hyödyntämisestä ammattikorkeakoulujen liiketoiminta- ja palvelumalleissa. Lisäksi toiminnassa
keskitytään useimmin yritysten, ei omien tuotteiden, kehittämiseen ja uuden luomiseen. Esimerkkeinä osaamiskokonaisuuksista ja palvelumalleista ovat ikääntyvien palvelut, teollisten prosessien
palvelumuotoilu, kulttuuripalvelujen kehittäminen, matkailuliiketoiminta sekä ympäristö- ja energiaalan innovaatiokehitystyö. (Kuva 19.)
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Kun huomioidaan ammattikorkeakoulujen TKI-volyymien laskeneen vuosien 2013–2014 aikana, on
merkittävää, että TKI-toiminnan tuotokset ovat silti kehittyneet. Tuotteet ja palveluiden ohessa on
panostettu laajemmin käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaa, kuin vain yksittäiseen tuote- ja palvelukehitykseen. Toisaalta tuotosten määrissä on kehitettävää. Osaamista ja tuloksia jää edelleen konseptoimatta ja kaupallistaminen olisikin sisällytettävä vahvemmin TKI-toimintamalleihin.
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Kuva 19. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tuotokset. Lähde: Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu/ Tilastokeskus. Huom. Vuoden 2013 tiedonkeruussa ei kartoitettu uusien tuotteiden ja palveluiden määrää vertailukelpoisella tavalla.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan volyymien lasku näkyy myös yritysyhteistyön määrässä. Yritysyhteistyön lukumäärä sekä tuloksena saatujen konseptoitujen tuotteiden ja palveluiden määrä on
laskenut vuoden 2013 jälkeen. Sen sijaan TKI-toimintaan osallistuneiden muiden työyhteisöjen määrä
on pysynyt melko samalla tasolla. (Kuva 19. Kuva 20.) Rahoitettujen TKI-hankkeiden määrän lasku
vaikuttaa suoraa myös osallistuvien yritysten määrään. Silti uusia toimintamalleja, työkaluja ja yhteistyötä kehitetään koko ajan, mikä on osoitus innovaatiotoiminnan kehittymisestä ja vakiintumisesta
ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurissa.
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Kuva 20. Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan osallistuneet yritykset vuosina 2013–2015. Lähde:
Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu/ Tilastokeskus.
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Erityyppiset yritysten ja työelämän kanssa tehtyjen TKI-opintojen suorittaminen on osa ammattikorkeakoulujen työelämälähtöistä pedagogiikkaa. Pedagoginen toimintamalli tuottaa samalla ammattikorkeakouluopintoja sekä arvokasta työelämän kehittämiskokemusta. TKI-toiminnassa suoritettujen
opintopisteiden määrä onkin kehittynyt voimakkaasti vuoden 2013 jälkeen. Opiskelijoiden suorittamista TKI-opinnoista on syntynyt vakiintunut toimintamalli ammattikorkeakouluihin (Kuva 21.)
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Kuva 21. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa suoritetut opintopisteet. Lähde: Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu/ Tilastokeskus.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on vakiintunut ammattikorkeakouluihin lyhyessä ajassa.
Se on kärsinyt rahoituksen heikentymisestä talouden taantumassa sekä rahoitusinstrumenttien vähyydestä, mutta toiminta on tehostunut ja tullut entistä vaikuttavammaksi uusien toimintamallien ja
vahvan osaamisen ansiosta. Ennen kaikkea TKI-toiminnan kehittymisen on mahdollistanut tiivis yhteys alueisiin ja sidosryhmien selkeä tarve tämän kaltaiselle käytännönläheiselle, ratkaisukeskeiselle
ja korkeaan osaamiseen tukeutuvalle toiminnalle.

Suositukset
•

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Suomi tarvitsee uusia panoksia erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen.

•

On suunnattava uusien instrumenttien kautta yhteensä 600 miljoonaa euroa innovaatioekosysteemien tutkimus-, kehittämis,- ja innovaatiorahoitukseen seuraavan viiden vuoden aikana.
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2. Ammattikorkeakoulut innovaatioekosysteemien polttoaineena
Ydinviestit





Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vaikuttavaa, mutta sen potentiaalia ei täysin hyödynnetä
yhteiskunnassa. Innovaatioekosysteemejä on tuettava kansallisesti uudenlaisilla rahoitusvälineillä
ja rahoituksen tavoitteellisella suuntaamisella.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.
Tuloksena on avoin, ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta.
Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työelämän kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.
Henkilöstön vahva työelämäyhteys, käytännön kokemus sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen ovat
TKI-toiminnan perusta.
Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan parempaa hyödyntämistä.

Käytännönläheinen ja vaikuttava TKI-toiminta
Ammattikorkeakoulujen roolia on Euroopan tasolla arvioitu muun muassa UAS4EUROPE:n raportissa
Smart Partnership for Regional Impact (2016). Se nostaa esiin ammattikorkeakoulujen roolin ketterinä TKI-toimijoina ja alueellisina verkottajina perinteisten yliopistojen, pk-yritysten, teollisuuden,
kansalaisyhteiskunnan sekä alueellisen ja paikallisen hallinnon välillä. Ammattikorkeakoulut näyttäytyvät avaintoimijoina myös kansainvälisessä kontekstissa luoden yhteistyötä yli rajojen erityisesti
avoimen toimintakulttuurinsa ansiosta. Samoin Opetus- ja kulttuuriministeriön Technopolis Groupilla teettämä selvitysraportti (OKM 2015) nostaa esiin ammattikorkeakoulujen vaikuttavan toiminnan lähellä aluetta ja pk-yrityskenttää:
UAS are often close to the local business and SMEs, they have a good ability to communicate with the SMEs and they know them well. They are also channel for local enterprise to reach out. This is an opportunity for UAS in the future. UAS have students,
with language skills and other skills that are valued by the industry. In some respects,
the UAS have a better communication position than universities. In this way, UAS have
good opportunities to access funding for what they are good at, and not just because
they play the regional policy card. (OKM 2015, 71)
Arene ry:n ja UNIFIN toteuttamassa korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuushankkeessa (vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi) tunnistettiin useita keinoja, joilla esimerkiksi TKItoiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan edistää;
”Tieteellinen ja soveltava tutkimus sekä kehittämistoiminta tuottavat tietoa ja osaamista luoden vaikutuksia ja vaikuttavuutta korkeakoulun sisällä ja osana yhteiskuntaa.
Vaikuttavuutta tuottavia mekanismeja ovat erityisesti sidosryhmien kanssa toteutettavat yhteisprojektit ja erilaiset yhteisluomisen (co-creation) prosessit, esimerkiksi yrityskiihdyttämöt ja yhteiskäyttöiset tutkimus- ja kehittämisympäristöt ja -infrastruktuurit. Olennaista vaikuttavalle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle on aito
monialaisuus ja toisaalta temaattisuus.” (Arene, UNIFI, 2016)
Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan kuuluu luontaisesti monia vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä edistäviä piirteitä, jotka myös ammattikorkeakoulut nostavat itse vahvuuksikseen. TKItoiminalle on ominaista omiin ja alueen vahvuuksiin keskittyminen ja strateginen ote. Samoin yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien, etenkin työ- ja elinkeinoelämän, kanssa leimaa toimintaa suunnitteluvaiheesta toteutukseen, tulosten hyödyntämiseen sekä johtamiseen ja yhteisiin strategisiin valintoihin saakka. (Kuva 22.)
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Kuva 22. Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta tuottavat toimintamallit. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvuudeksi on noussut erityisesti käytännönläheisyys ja työelämäyhteys. TKI-toiminta lähtee usein alueiden työelämän tarpeesta nojaten ammattikorkeakoulujen osaamiseen. Ketterät toimintamallit mahdollistavat tutkimuksen kiinnittymisen ajankohtaisiin ja
ennakoituihin haasteisiin. Niitä ratkaistaan monialaisesti innovaatioverkostoissa, joissa tuotetaan
hyötyä ja uutta osaamista myös kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. (Kuva 23. TKI-johdon työpaja.
Haastattelut.)

Kuva 23. Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät mekanismit varmistaa TKI-toiminnassa tuotetun osaamisen ja tiedon välittyminen työ- ja elinkeinoelämään. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
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Työ- ja elinkeinoelämän saama hyöty on keskeinen TKI-toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta legitimoiva näkökulma. Ammattikorkeakouluissa on kehitetty useita aktiivista vuorovaikutuksen, opiskelijoiden osallistamisen sekä tiedon ja osallistumisen välittämisen toimintamalleja tämän tehtävän
varmistamiseksi.
Aktiivinen vuorovaikutus työ- ja elinkeinoelämän kanssa on olennainen piirre ammattikorkeakoulujen
TKI-prosesseissa. Se tuo osaamisen ja tulokset suoraan yritysten käyttöön aluetta ja työelämää kehittäen. Asiakas- ja tarvelähtöisen lähestymistavan ansiosta toiminta ja tulokset ovat yritysten ja käyttäjien kannalta relevantteja. Vuorovaikutusta tapahtuu myös yleisemmällä tasolla strategisissa kumppanuusverkostoissa.
Suorien työelämäyhteyksien lisäksi osaaminen välittyy työelämään osallistamalla opiskelijoita TKItoimintaan, jolloin tuorein tieto ja myös menetelmällinen osaaminen välittyvät rekrytointien kautta
yrityksiin. Vastaavasti yrittäjyyttä edistämällä luodaan pohjaa innovaatioiden synnyttämille uusille
yrityksille. Jottei tieto välittyisi vain kumppaneille, on toiminnasta ja tuloksista viestiminen avoimesti
tärkeä osa vaikuttavuutta – perinteisen ja avoimen julkaisemisen ohessa. (Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016. Ammattikorkeakoululaki. Arene, UNIFI, 2016.)
Ammattikorkeakoulujen antamien vastausten perusteella keskeinen merkitys on myös tiedon ja osaamisen välittymisellä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä koskee erityisesti alueellista päätöksentekoa, mutta myös kansallista ja kansainvälistä ja päätöksentekoa. Verkostot ja henkilökohtaisten asiantuntijayhteisöt edesauttavat myös TKI- tulosten hyödyntämistä. Vaikuttavia mekanismeja ovat
myös avoimuus, laadukas ja relevantti tutkimustoiminta sekä tulosten tuotteistaminen, kaupallistaminen ja hyödynnettävyyden varmistaminen. Tätä tuetaan julkaisuilla ja viestinnällä. (Liite 8. Kysely
ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.)
Kehitettävää on kuitenkin edelleen erityisesti tiedon, osaamisen ja tulosten kaupallistamisessa ja hyödyntämisessä. Esimerkiksi vaikuttavammalla viestinnällä ja entistä suunnitelmallisemmalla asiakkuuksien hallinnalla voidaan tavoittaa hyöty TKI-toiminnan tuloksista ja resursseista. Se vaatii oman
toiminnan arvon ymmärtämistä ja vahvuuksien hyödyntämistä ammattikorkeakouluissa, mutta myös
TKI-toiminnan vahvuuksien ja potentiaalin tunnistamista alueellisesti, kansallisesti ja kansallisesti.
Ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemit, työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö ja yritystoiminta,
etenkin startup- ja spinn-off-yritykset, tarjoavat merkittävän potentiaalin. (TKI-johdon työpaja.)
Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta voidaan kehittää vakiinnuttamalla vuorovaikutteisten toimintamallien entistä osallistavammiksi ja kansainvälisiäkin verkostoja yhdistäväksi. Hyödynnettävyyteen liittyy esimerkiksi avoimen toimintakulttuurin edistäminen ja kaupallisten palveluiden kehittäminen. Viestintää ja strategisuutta voidaan myös edelleen vahvistaa vaikuttavuutta tukien. (Liite 7)

Vahva opetuksen ja TKI-toiminnan yhteys
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle on kehittynyt vahva yhteys ammattikorkeakoulujen
opetukseen. Yhteys varmistaa uusimman tutkimustiedon ja työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden välittymisen opetukseen ja sen suunnitteluun. Opiskelijoille TKI-toiminnan autenttiset oppimisympäristöt
tuottavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista sekä työelämän tarvitsemia tietoja ja taitoja.
Opiskelijat ovatkin merkittävimpiä tuotetun osaamisen välittäjiä työelämään.
Opettajien ja opiskelijoiden osallistuminen TKI-toimintaan on ammattikorkeakoulujen vahvuus, jota
tukevat muun muassa käytössä olevat pedagogiset mallit, työelämäprojektit sekä ammattikorkeakoulututkintojen työelämäkytkökset. Pedagogisilla ratkaisuilla ja projektien opinnollistamisella luodaan vuorovaikutteisuutta työelämää hyödyttävillä tavoilla. Esimerkiksi aluevaikuttavuuden näkökulmasta opiskelijoiden laaja osallistuminen TKI-toimintaan on merkittävä mahdollisuus niin yrityksille
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kuin opiskelijoille. Koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteys tunnistetaan ammattikorkeakoulujen selkeäksi vahvuudeksi, mutta sen toimintamalleja on edelleen vakiinnutettava ja laajennettava. Opetustehtäviin sidottu työehtosopimus rajoittaa kuitenkin nykymuodossaan toiminnan tarkoituksenmukaista ja sujuvaa kehittämistä. (Kuva 24. TKI-johdon työpaja.)
Vuorovaikutteisuutta niin ammattikorkeakouluyhteisössä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa varmistetaan huomioimalla TKI-toiminnan ja koulutusten yhteys toteutusten suunnittelusta lähtien. Näin
varmistetaan opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan erilaiset osallistumismahdollisuudet
TKI-toimintaan. Tätä tuetaan opintosuunnitelmilla, strategisella johtamisella ja resursoinneilla. (Kuva
24.)

Kuva 24. Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät toimintamallit varmistaa TKI-toiminnan ja opetuksen
yhteys. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Tutkivaa työtapa ja TKI- asiantuntijuus kehittävät ammattikorkeakoulujen opetusta. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet useita samoihin lähtökohtiin perustuvia pedagogisia toimintamalleja, joissa
opiskelijat osallistuvat TKI-toimintaan. Samalla uudistetaan ja palvellaan työelämää. Pedagogiset toimintamallit ja avoimet ympäristöt yhdistävät työelämän tarpeet ja eri toimijoiden osaamisen. Lähtökohdat ovat pääsääntöisesti uuden soveltavan tiedon tuottamisessa ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä. Opetukseen ja oppimiseen linkittyvä tutkimus, kehittäminen ja innovointi perustuvat
uutta tuottavaan prosessiin. Kun tähän tuodaan asiakaslähtöisyys ja TKI-toiminnan läheinen yhteys
työelämään, asettuu oppiminen aitoon työelämäyhteyteen. Koulutuksen näkökulmasta toimintamallia on kuvattu eri käsittein, kuten Learning by Doing, innovaatiopedagogiikka, valmennuspedagogiikka, Business Kitchen ja OIS-toiminta (Open Innvoation Space).
MINNO Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Innovaatioprojektit voivat olla monenlaisia ja monipuolisia, myös kansainvälisiä. Yhteistä innovaatioprojekteilla
on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä
työelämäkumppaneiden kanssa. http://www.metropolia.fi/palvelut/innovaatioprojektit/
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Opiskelijat saavat uusimmat oman alansa kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan tiedot ja taidot osallistumalla yritys- ja työelämäyhteistyöhön. Eräinä toimintamalleina ovat yrityksiä kehittävät ja uusia yrityksiä synnyttävät yrittäjyyspajat ja yrityskiihdyttämöt. Yritykset antavat myös toimeksiantojaan TKItoimintaan. Käytössä olevilla toimintamalleilla edistetään yrittäjyyttä muun muassa palvelumuotoilua
hyödyntäen. (Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016. Liite 11.)
Hyvänä esimerkkinä koulutuksen ja TKI-toiminnan kytkennästä sekä kansallisesta koulutusinnovaatiosta ovat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK). Ne ovat maisteritason tutkintoja, jotka rakentuvat vahvasti työelämää kehittäville profiileille. TKI-toiminta, uusin tieto ja osaaminen yhdessä
asiantuntijoiden vuoropuhelun kanssa tuottavat uutta tietoa ja osaamista niin työ- ja elinkeinoelämään, opiskelijalle kuin ammattikorkeakoululle. (Kuva 25. Liite 18.)

Kuva 25: Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen toteutus ja laadun varmistaminen. Lähde: Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa.
Ylemmät ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat opintoihin oltuaan vähintään kolme vuotta työelämässä. Opinnot ovat kehittämispainotteisia ja yhteydessä TKI-toimintaan. Opiskelijat tuovat työelämän näkökulmia, tarpeita ja asiantuntemusta ammattikorkeakouluihin ja TKI-toimintaan. Tästä
syystä ammattikorkeakoulujen maisteritutkintojen merkitys TKI-toiminnalle on erityinen. Se luo uudentyyppistä vuorovaikutteista kehittämistoimintaa, jossa uusimman tutkimustiedon lisäksi ovat
läsnä työelämästä saatu käytännön kokemus sekä yritysten tarpeet. Lähestymistapa on monialainen.
TKI-tulokset välittyvät työ- ja elinkeinoelämään. Maisteriopiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen siirtyy työpaikkojen hyödynnettäväksi.
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TAMK: Aktiivisen ikääntymisen menetelmät. Lue lisää: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostotweb/B/44-Seniorityossa-on-imua-Aktiivisesti-ikaantyen-Pirkanmaalla-hankkeen-loppuraportti.pdf

Kuva 26. Esimerkki koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteistyöstä Tampereen ammattikorkeakoulun aktiivisen ikääntymisen painoalassa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille. Heinonen 2009.

Tiedon yhteisluominen ja sidosryhmät TKI-toiminnassa
Ammattikoulujen TKI-toiminnassa ovat vahvasti läsnä eri sidosryhmistä koostuvat innovaatioekosysteemit. Yhteistyöverkostot ja yhteistyöhön vakiintuneet toimintamallit muodostavat osaamiskeskittymiä toimien kivijalkana innovaatioekosysteemeille. Ammattikorkeakoulut kokevat vahvuudekseen,
että TKI-toiminta suunnitellaan ja toteutetaan pääosin verkostoissa. Alueen keskeiset strategiset
kumppanit osallistetaan TKI-toimintaan. Kumppaneiden osaaminen tunnetaan. Se tuottaa TKItoiminnalle selkeää lisäarvoa ja uudistaa myös omaa osaamista. (Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016)
Ammattikorkeakoulujen keskeisin yhteistyötaho TKI-toiminnassa on työ- ja elinkeinoelämä. TKItoimintaan osallistuvista sidosryhmistä aktiivisimmaksi osoittautuvat yritykset. Muina merkittävinä
työ- ja elinkeinoelämän sidosryhminä ovat julkiset organisaatiot, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja
tuottavat yhteisöt, sairaalat ja sairaanhoitopiirit, sekä kolmas sektori. Työelämäyhteistyötä korostava
painopiste kuvaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan soveltavaa ja käytännönläheistä lähtökohtaa. (Kuva 27).
Lisäksi tyypillisiä ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan osallistuvia sidosryhmiä ovat muut oppilaitokset, kuten yliopistot ja ammatillinen toinen aste, sekä muut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioorganisaatiot, kuten tutkimuslaitokset. Nämä sidosryhmät ovat mukana etsimässä ratkaisuja ja myös
testaamassa niiden toimeenpanoa. Lisäksi yhteistyötä tehdään etenkin alueellisten viranomaisten
kanssa sekä toisaalta suuren yleisön ja loppukäyttäjien parissa. Molemmat viimeksi mainitut ovat
olennaisia yhteiskunnallisten ja alueiden tarpeiden tunnistamisen ja tarpeisiin vastaamisen kannalta.
(Kuva 27.)
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Kuva 27. Sidosryhmien toiminnan aktiivisuus. Ammattikorkeakoulujen pyydettiin arvioimaan, kuinka
sidosryhmäyhteistyöhön käytetty aika jakautuu eri sidosryhmien kesken. lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
TKI-toimintaan osallistuvat kumppanit ovat usein myös toiminnan tulosten ja siinä syntyvän osaamisen hyödyntäjiä. Ammattikorkeakouluille suunnatun kyselyn vastauksista ilmenee, että työ- ja elinkeinoelämä on selvästi TKI-toiminnan tulosten ja osaamisen keskeinen hyödyntäjä. Työelämän edustajien rooli korostuu tietyillä aloilla, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, jossa työelämä ei ole vain yritysvetoista. Myös muut oppilaitokset, kuten ammatillinen toinen aste, sekä alueelliset kehittämisorganisaatiot hyödyntävät TKI-toiminnan tuloksia ja osaamista. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja toiset
ammattikorkeakoulut ovat innovaatioekosysteemien merkittävinä kumppaneina. Lisäksi yhtenä TKItoiminnan hyödyntäjänä ammattikorkeakoulut nostavat esiin aluehallintoviranomaiset, joiden merkitys näyttäytyy etenkin maakuntien strategioiden ja niihin kytkeytyvän rakennerahoituksen ohjauksessa. (Kuva 28.)

Kuva 28. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan keskeiset hyödyntäjät, keskiarvo vastauksista. Asteikko: 1=Ei lainkaan tärkeä, 2= Jossain määrin tärkeä, 3= Ajoittain tärkeä, 4= Melko tärkeä, 5= Erittäin
tärkeä. *24 vastaajaa, *3 vastaajaa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
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Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan on kehittynyt useita toimintamalleja, joilla voidaan varmistaa
tiedon ja osaamisen välittyminen innovaatioekosysteemeihin ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Jatkuva vuorovaikutus ja tutkimusyhteistyö tiedon käyttäjien ja muiden tutkimustoimijoiden kanssa on
olennaista TKI-toiminnan toteuttamisessa ja johtamisessa. Näin varmistutaan siitä, että TKI-toiminta
on proaktiivista ja kumuloituvaa – ei pelkästään reagointia akuutteihin kysymyksiin. (Kuva 27.)
Hyvin johdetut prosessit ja toimintamallit ovat tärkeitä keinoja varmistaa, ettei tuotettu tieto ja osaaminen jää vain ammattikorkeakoulun sisäiseen käyttöön. On tärkeää huolehtia viestinnästä, julkaisuista sekä muista tavoista tuottaa tietoa helposti saatavaan ja käytettävään muotoon. Perinteisen
viestinnän lisäksi ammattikorkeakoulut tiedottavat tuloksista kohdennetusti tilaisuuksissa. Lisäksi
ammattikorkeakoulut jalkauttavat osaamista aktiivisesti yrityksiin ja käyttäjäyhteisöihin. Samalla tiedon hyödyntämistä varmistetaan opetuksen ja TKI-toiminnan yhteydellä. Yhä useammin opiskelijat
ovat mukana uuden tiedon yhteisluomisessa ja siten tutustuvat uusimpaan osaamiseen, jota voivat
hyödyntää myöhemmin työelämässä. Vastaavasti opettajien ja TKI-asiantuntijoiden osaamista uudistetaan osana TKI-toimintaa. Tämä on yksi mekanismi varmistaa osaamisen kumuloituminen ja välittyminen uusiin tutkimuksiin ja kehittämistoimiin. (Kuva 27.)

Kuva 27. Merkittävimmät mekanismit ja toimintamallit, joilla varmistetaan tutkimustiedon välittyminen yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille.

31

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: SeAMK Digital Factory -ekosysteemi
SeAMK Digital Factory -ekosysteemi on kehitetty digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin
jalkauttamiseksi valmistaviin teknologiateollisuuden yrityksiin. Se on herättänyt merkittävää kiinnostusta myös muilla valmistavan teollisuuden aloilla kuten lääke-, elintarvike-, puu- ja paperiteollisuudessa.
Ekosysteemin ideoinnissa, rakentamisessa, rahoituksessa tai hankkeissa ovat mukana SeAMKin lisäksi Siemens, IDEAL PLM, Beckhoff, Festo, Omron, alueen valmistavan teollisuuden yritykset (20–
30 kpl), Tampereen teknillinen yliopisto, Teknologiateollisuus ry, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupunki ja SeAMKin insinööriopiskelijat. Digitaalisen valmistuksen 3D-suunnittelu ja -printtaus on jalkautettu kilpailupilottina Etelä-Pohjanmaan lukioihin, peruskouluun Seinäjoella sekä päiväkodin esiopetukseen.
SeAMK ja TTY ovat valmistelleet ja hankkineet rahoituksen alueen merkittäviltä yrityksiltä ja useilta
kunnilta digitaalisen valmistuksen professuurille Seinäjoelle. Professuuri kuuluu ns. EPANETprofessoriverkostoon. Professorin tehtävä on tukea eteläpohjalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämistä ja kehittämistä. Professuuri tuottaa ja soveltaa uusinta tutkimustietoa ja
auttaa yrityksiä määrittelemään kehittämishankkeita, jotka voisivat tuottaa uusia innovaatioita.
SeAMK Digital Factory on herättänyt kiinnostusta valtakunnallisesti yrityksissä ja korkeakouluissa.
Sitä on esitelty 58 yritysseminaarissa, -työpajassa tai -vierailussa ja 11 lehtiartikkelissa. Siihen on
käynyt tutustumassa 10 korkeakoulua, joista Tampereen, Turun ja Metropolia AMK:t, Tampereen
teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto ovat ottaneet käyttöön sen työkaluja.
Ekosysteemissä on toteutettu aktiivisesti yritysten kehittämishankkeita kuten HardSoft (reaali- ja
virtuaalimaailman yhdistäminen), Kokike (koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen), Ketterä
teollisuus (digitalisaation jalkauttaminen yrityksiin), Tibori (IoT-laboratorion laitehankinnat), Kyberi
(kyberfyysisen järjestelmä) ja Digivaattori (digitalisaation koulutus). Hankkeiden arvo on n. 2,2 M€.
SeAMKin IoT-Compass Hub, jonka valmisteluun on saatu kilpailtua EU-rahoitusta, on toistaiseksi
Suomen ainoa EU Digital Innovation Hub (DIH). Sen jatkotavoitteena on digitaalisen tuotannollisen
toiminnan vahvistaminen ja yrityksille tärkeiden resurssien saatavuuden turvaaminen. Resurssien
turvaaminen toteutetaan uudella Digital Factory Akatemia -konseptilla. Se on tarkoitettu sekä
opiskelijoille että yritysten henkilökunnalle.
Useat yritykset ovat käynnistäneet kehitystoimia digitaalisen valmistuksen ja/tai teollisen internetin hyödyntämiseksi omassa toiminnassaan. Myös SeAMKin opiskelijat ovat tehneet kymmeniä
opinnäyte- tai projektitöitä ekosysteemin työkaluilla yrityksiin. Yritykset rekrytoivat kiitettävästi digitalisaation työkaluja hallitsevia insinöörejä.
SeAMK Digital Factory on palkittu neljä kertaa valtakunnallisella palkinnolla:
-Eläköön
automaatio!-innovaatiopalkinto
Teknologia15
messuilla
6.10.2015
-Customer of the Year 2015 -palkinto Teknologiapäivillä Tampere-talolla 21.1.2016
-TKI-kärjet-kilpailun voitto 18.5.2016 AMK-päivillä teemalla ”TKI digitaalisuutta edistämässä”
-Suomen Nuorkauppakamarien Tuottava Idea-kilpailun yhteiskunnallisen sarjan voitto 29.11.2016
Linkkejä:
www.seamk.fi/digitalfactory
https://www.youtube.com/watch?v=oeslKr2khkg&feature=youtu.be
Kuva 29. Esimerkki innovaatioekosysteemistä: Seinäjoen ammattikorkeakoulun Digital Factory.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille.
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Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta – kaikki kirjaimet käytössä
Ammattikorkeakoulujen innovaatio-, kehittämis- ja tutkimustoiminta muodostavat kokonaisuuden,
jotka luontevasti limittyvät toisiinsa käytännössä. Ammattikorkeakoulun strategisista valinnoista ja
vahvuuksista riippuen TKI-toiminnan painotus saattaa olla esimerkiksi vahvassa innovoinnissa ja kokeilevassa toiminnassa tai erikoistuneessa ja monialaisessa tieteellisessä tutkimuksessa. Ammattikorkeakoulun innovaatiotoiminnassa on läsnä kokeileva tutkimuksellinen ja kehittävä ote, jonka tavoitteena on luoda tietoa ja osaamista asiantuntija-, käyttäjä- ja tutkimusyhteisöjen käyttöön.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yhtenä kokonaisuutena
TKI-toiminta on systeeminen kokonaisuus
 TKI-toiminta muodostaa laajan kokonaisuuden, jolla on hyvin moninaisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja määritellyille alueille.
 Parhaat tulokset saavutetaan, kun tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta tapahtuvat saumattomasti, yhtäaikaisesti ja eri toiminnot hyödyntävät toisiaan.
 TKI-toiminta vastaa moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä rakentaa perustaa uudelle tiedolle
ja sen hyödyntämiselle yhteiskunnassa.
 Ilmiön tai aihepiirin kehittäminen mahdollistaa innovaatiotoiminnan ja uusien tuotteiden ja palveluiden rakentamisen yritysten kanssa. Tutkimus ratkoo esiin tulevia ongelmia.
Strategisten painoalojen mukaisesti rakentuva kokonaisuus
 TKI-toiminnan organisoituminen painoalojen ja osaamisen kärkien ympärille lisää tutkimuksen,
kehittämisen ja innovaatiotoiminnan vuorovaikutteisuutta ja luo uusia avauksia.
 Painoalojen mukaiset yhteiskunnallisesti relevantit aiheet rakentuvat erityisosaamisen pohjalta.
 Valituilla painoaloilla ja profiloitumisella tuetaan alueellisten valintojen ja strategioiden toteutumista.
 Innovaatioekosysteemeissä ja osaamiskeskittymissa tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta linkittyvät. Parhaimmillaan TKI tuottaa monialaista uutta tietoa ja vastaa sidosryhmien tarpeisiin.
Verkostot, ratkaisukeskeisyys ja osaaminen
 Suora yhteys uusimman tutkimustiedon ja työelämän arjen välille.
 Vuorovaikutteinen monialainen kumppanuus-, verkosto- ja klusteriyhteistyö takaa TKI-toiminnan
käyttäjä- ja käytäntölähtöisyyden. Innovaatioekosysteemeissä hyödynnetään kumppaneiden monipuolista uusinta osaamista sekä TKI-toiminnan soveltamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä.
 Verkostoyhteistyön avulla voidaan saada paras mahdollinen osaaminen TKI-tukea tarvitseville
yrityksille ja julkishallinnon toimijoille.
 Innovaatioekosysteemeissä tutkimusyhteisöille löydetään toisiaan tukevat roolit tutkimukseen,
kehitykseen, innovaatiotoimintaan ja TKI-liiketoimintaan – esim. tutkimusta yliopiston kanssa,
kehittämistä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.
Tietoa ja osaamista kaikilta osa-alueilta
 TKI-toiminnan avulla luodaan uutta tietoa, parannetaan eri asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä sekä sovelletaan ja hyödynnetään jo aiemmin tuotettua tietoa.
 Tutkimusryhmä toteuttaa useiden hankkeiden rypästä, jotka tukevat toisiaan ja mahdollistavat
yhtä aikaa korkeatasoisen tutkimuksen tekemisen uusien teknologioiden hyödyntämisestä, niiden pilotoinnin yritystapauksissa sekä uusien spin off -yritysten syntymisen mahdollisuuden.
TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit tukevat kokonaisuutta
 Infrastruktuurit ja ympäristöt tuovat monialaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioalustat laajasti toiminta-alueen yritysten, opiskelijoiden ja muiden hyödynnettäväksi.
 Uusien infrastruktuurihankkeiden yhteyteen voidaan rakentaa kaikki TKI-toiminnan osa-alueet
kattava kokonaisuus ja samalla tukea alueellista kehitystä.
 Yritykset pystyvät hyödyntämään ammattikorkeakoulun palveluita, tuotteita ja infrastruktuuria.
Kuva 30. TKI-toiminta kokonaisuutena. Ammattikorkeakouluja pyydettiin kuvaamaan TKI-toiminnan
kokonaisuutta ja sen vaikuttavuutta. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
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Eräänä hyvänä esimerkkinä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan yhteistyöstä ja kehittämisestä on
ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä toteutettava TKI-osaajavalmennus, jossa TKI-henkilöstön osaamista kehitetään ammattikorkeakoulujen yhteisenä kansallisena ponnistuksena. Valmennus rakentuu ammattikorkeakoulujen strategisten painoalojen pohjalta valituista teemoista, joiden sisällä osallistujat syventävät osaamistaan valitsemassaan aihepiirissä. Valmennusta ohjaa kaksi valmennuspolkua, joista toinen keskittyy tutkimukseen ja kehittämiseen ja toinen innovaatiotoimintaan ja kaupallistamiseen. Näihin syvennytään eri näkökulmista, kuten käytännönläheistä toimintaa, ennakointia
tai avointa tutkimusta ja innovaatiotoimintaa painottaen. Valmennuksen tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulujen TKI-osaamista ja tuoda viimeisin tieto TKI-toimijoiden hyödynnettäväksi. (Liite
17.)

Tutkimustoiminta ammattikorkeakouluissa
Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnassa on tyypillistä professiolähtöisyys, jolloin ei ole tarpeen
tehdä tiukkaa rajanvetoa perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Osa tutkimusalueista
ovat varsin uusia työelämän ja yhteiskunnan osaamisalueita, kuten hoitotiede ja terveydenhoidon
tutkimus, matkailututkimus, syrjäytymistutkimus ja palvelumuotoilun tutkimus. Tutkimustoiminnassa ovat silloin samanaikaisesti läsnä sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen metodit
ja käytänteet. Tämä tuottaa tuloksina sekä alojensa kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja että käytäntöön
sovellettuja tuloksia.
Lähtökohtana on useimmiten tarve mallintaa, selittää tai ymmärtää jotain työelämän tai yhteiskunnan käytännön, useimmiten poikkitieteellistä ongelmaa, joka vaatii myös tieteellistä lähestymistapaa
tai kysymyksen viemistä teoreettiselle tasolle. Tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen osaamisen
avulla ammattikorkeakoulu pystyy tuottamaan lisäarvoa niin tiedeyhteisöille kuin myös yrityksille ja
muille yhteiskunnan toimijoille. (Kuva 31.)

Tutkimustoiminta
Jatkumo tutkimuksesta hyödyntämiseen
 Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta muodostavat toisiaan tukevan ja
vahvistavan kokonaisuuden.
 Yhteiskunnallisesti relevantti tutkimus, jossa ei ole tarpeen erottaa jyrkästi perustutkimusta ja
soveltaa tutkimusta.
Ammattikorkeakoulut tuottavat uutta tutkimustietoa
 Ammattikorkeakouluissa on selkeästi tutkimuspainotteisia tutkimushankkeita
 Keskeisin tavoite on tuottaa uutta tietoa. Ammattikorkeakoulu on parhaimmillaan monialaisen
uuden tiedon tuottaja. Tyypillisesti tällainen tieto on sovellettavissa syvää alakohtaista tieteellistä tutkimustietoa helpommin monialaisen yhteiskunnan tarpeisiin.
 Kokonaisuus, jossa haetaan ymmärrystä, osaamista ja mahdollisuuksia innovaatiotoimintaan.
Työelämän ja tutkimuskumppaneiden kanssa tehtävä tutkimustyö
 Lähtökohtana on jonkun tunnistetun käytännön tutkimusongelman ratkaiseminen.
 Keskeisenä tutkimuksen aihepiirinä on työ- ja elinkeinoelämään sekä muuhun yhteiskuntaan liittyvä ennakoivatutkimus, jolla pyritään vastaamaan työelämää koskeviin tulevaisuuden kysymyksiin sekä yhteiskunnan että oman tutkintokoulutuksen tarpeisiin.
 Monipuolisesti erilaisia tilaustutkimuksia suoraan eri toimialojen työyhteisöjen tarpeisiin.
 Parhaimmillaan yhteistyömalli yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sisältää sekä tutkimustoimintaa että innovaatiotoimintaa ja yhdistää näitä saumattomasti.
 Tohtorikiihdyttämö, jossa edistetään tieteellisiä jatkotutkintoja.
Tieteelliset metodit ja tieteellinen julkaisutoiminta
 Tutkimus hyödyntää usein soveltavia metodeja ja linkittyy kehittämistoiminnan toimenpiteiden,
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin.
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Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta hyödyntää myös perustutkimuksessa käytettäviä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia metodeja ja uusia kokeellisia metodeja.
 Tutkimustiedon kerääminen, analysointi ja välittäminen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
Tutkimusta palvelevat infrastruktuurit ja ympäristöt
Kuva 31. Tutkimustoiminta ammattikorkeakouluissa. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan tutkimustoiminnan ominaispiirteitä omassa ammattikorkeakoulussa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille,
marraskuu 2016.
Tutkimustoiminnan kehittämiseksi on tärkeä edistää vuorovaikutteisuutta erityisesti siten, että tulokset välittyvät innovaatioiksi ja kaupallistetuiksi tuotteiksi. Sekä kehittämisestä ja innovoinnista että
työ- ja elinkeinoelämän tarpeista lähtevää tutkimustoimintaa on vahvistettava ja integroitava laajemmiksi ohjelmallisiksi kokonaisuuksiksi, joista syntyvää tietoa voidaan jatkojalostaa myös tieteelliseksi
tiedoksi. Tutkimukseen painottuvan toiminnan tasoa voitaisiin nostaa nykyisestä, sillä pääosa ammattikorkeakoulujen toiminnasta on kehittämisorientoitunutta. Koko suomalaisen innovaatiojärjestelmän kannalta olisi tarpeen vahvistaa soveltavaa tutkimusta. Tämä edellyttää tutkimuksellisuuden ottamista vahvemmin ammattikorkeakoulujen tavoitteisiin, mutta myös kannustimien ja rahoituksen
suuntaamista mahdollistamaan tutkimuspainottuneisuus ammattikorkeakouluissa. (Liite 7. Haastattelut.)
Ammattikorkeakouluissa on jo vahvaa tutkimuksellista osaamista, joka on tärkeä tuoda näkyväksi ja
paremmin hyödynnettäväksi verkostoissa. Näkyvyys ja tunnetuksi tekeminen liittyvät laajemmin ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan kehittämiseen. Lisäksi ammattikorkeakoulujen tutkimuksen
metodien, aineistojen ja tulosten avoimuus on tärkeää. Se on jo huomioitu avoimen TKI-toiminnan
suosituksissa useimmissa ammattikorkeakouluissa, mutta samalla ATT-toimintakulttuuri vaatii vielä
käytäntöjen vakiinnuttamista. Osaamistarpeiden ennakointi ja oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi ovat nekin ammattikorkeakoulujen tutkimuksen kehityskohteita. (Liite 7. Haastattelut.)

Kuva 33. Esimerkki tutkimustoiminnasta: Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuslinjaukset. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016. Lue lisää: http://polamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polamkwwwstructure/23940_Polamkin_tutkimuslinjaukset190914.pdf?54c7ebec6dead288
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Kehittämistoiminta ammattikorkeakouluissa
Kehittämistoiminta on perinteisesti ollut ja on edelleen luonteva osa ammattikorkeakoulujen toimintaroolia. Lähtökohtaisesti kehittämistoiminta palvelee ammattikorkeakoulujen lakisääteisen tehtävän mukaisesti sekä työ- ja elinkeinoelämän että alueen kehittämistä. Sen ytimessä on etsiä käytännönläheisesti ratkaisuja alueelta, työ- ja elinkeinoelämästä tai laajemmin yhteiskunnasta nousseisiin
tarpeisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kehittämistoiminta voi olla luonteeltaan myös pitkäjänteistä laajempaan ilmiöön vastaavaa, hankemaista tai kaupallista palvelumyyntiä, josta esimerkkinä
ovat materiaalien kehittäminen, elintarvikekehitystyö sekä käyttäjälaboratoriot- ja testit. Se voi soveltaa tutkimuksessa tuotettua tietoa sekä tuoda syötteinä tutkimukseen esimerkiksi työelämän ongelmia. Kehittämistoiminnalle olennaista on olemassa olevien yritysten kehittäminen ja uusien synnyttäminen. (Kuva 34.)

Kehittämistoiminta
Kehittämistoimintaa on monitasoista. Se voi jatkaa soveltavaa tutkimusta kohti todellisten ratkaisujen
luomista tai se voi olla pienimuotoista, suoraan yksittäisille yrityksille tehtävää kehittämistyötä.
 Keskeisin tavoite on kehittää uusia tuotteita ja palveluja
 Lähtökohtana on usein yrityksen tai muun yhteiskunnallisen toimijan esittämä ongelma tai tarve.
 Tutkimuksen tuloksena ja käytännön kokemuksena saatua uutta tietoa käytetään uusien tuotteiden, palvelujen, prosessien, menetelmien ja innovaatioiden aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen ja työelämän uudistamiseen
 Kehittäminen on luonteeltaan soveltavaa ja ratkaisuhakuista. Ongelmien ratkaiseminen generoi
usein tarpeen tutkimustoiminnalle, jotta kehittäminen etenisi.
Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan mahdollistaminen ja niiden vaikutusten maksimointi
 On mahdotonta puhua kehittämistoiminnasta ilman tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja -osaamista.
 Painottuu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja pk-yritysten osaamisen kehittämiseen.
Alue- ja kaupunkikehittäminen on erityisen hyvin ammattikorkeakouluille sopivaa kehittämis- ja
innovaatiotoimintaa.
Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen
 Käytännön kehittämis- ja koulutushankkeita yhdessä yritysten kanssa.
 Yritysten tuotekehitykseen liittyviä soveltavia mittauksia, menetelmätestauksia ja kehityspalveluita.
 Työelämän tilaamaa ja liiketoimintaa suoraan tukevaa toimintaa.
Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen kehittämistyö
 Merkittävä osa toiminnasta liittyy aluekehittämiseen.
 TKI-toimintaa suunnitellaan siten, että alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen taso ovat rinnakkain. Näin varmistetaan, että tuloksia voidaan soveltaa kaikessa kehittämistyössä.
 Alueellinen kehittämistoiminta yhdessä sidosryhmien kanssa vahvistaa alueellista innovaatioekosysteemiä ja strategisia kärkiä rakentaen osaamiskeskittymiä.
Monialaisia kehittämispalveluita tarvelähtöisesti innovaatioekosysteemeissä
 TKI-palveluntuottajien painoalojen mukaiseen työnjakoon pohjautuva yhteistyö
 Yritysten kanssa toteutettava TKI- ja palveluliiketoiminta tuottaa uusia innovaatioaihioita, joita
yritykset edistävät omana toimintanaan.
 Innovaatioekosysteemeissä ammattikorkeakoulun rooli painottuu kehittämistoimintaan: käyttäjärajapinta, käyttäjälähtöinen testaus, konseptointi, pilotointi
Kuva 34. Kehittämistoiminta ammattikorkeakouluissa. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan kehittämistoiminnan ominaispiirteitä omassa ammattikorkeakoulussa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille.
Työelämälähtöisyys on ammattikorkeakoulujen vahvuus, mutta sen toimintamalleja on edelleen
tarve kehittää, löytää uusia kumppanuuksia etenkin pk-yrityksistä ja syventää olemassa olevia kump-
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panuuksia. Myös opiskelijoiden osallistumisen toimintamalleja tulee kehittää. Tärkeää niin alueellisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä kontekstissa on kehittämistoiminnan tunnettuuden ja näkyvyyden edistäminen olennaisten sidosryhmien ja suuren yleisön keskuudessa. Kun laatu, hyödyt ja
vaikuttavuus ovat tunnistettavissa, herättää se uusien kumppaneiden kiinnostuksen sekä antaa tukea
kansallisen innovaatioekosysteemin vahvistamiselle päätöksenteossa. Esimerkiksi Horizon-rahoitus
ei suuntaudu helposti ammattikorkeakoulujen laajan rahoituksen pohjaksi, vaan tarvitaan muitakin
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituslähteitä. Haasteena onkin, etteivät kansallinen rahoitus
ja korkeakoulujen rahoitusmallin indikaattorit kannusta kehittämistoimintaan eivätkä siihen olennaisesti liittyvään yhteistyöhön. Soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan olisikin suunnattava
innovaatioekosysteemit tunnistavia instrumentteja esimerkiksi Tekesin toimintaa kehittämällä. (Liite
7. Haastattelut. TKI-johdon työpaja. OKM 2015, 69–70. TEK 2017, 11–12.)

XAMK
Digitaalinen talous
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia on kehittänyt useita ratkaisuja
kansalaisten (esim. Kansalaisarkisto) sekä arkistoalan ammattilaisten ja yritysten (esim. sähköpostien automaattinen arkistointi) käyttöön. Digitalian yhteydessä alkaa vuonna 2017 kansallisesti
erittäin merkittävä kulttuurihistorian tallennusprojekti, joka työllistää painoalalle 12 uutta ihmistä.
Pienyrityskeskuksen aluevaikuttavuus erityisesti pk-yritysten tukemisessa on merkittävää.Useissa
painoalan hankkeissa on kehitetty erialisia kokeilukulttuurin menetelmiä, joita on mallinnettu pedagogisesti ja joihin on osallistettu vahvasti myös alueen yrityksiä. Hyötyjä ovat sekä opiskelijat
että yritykset.
Esimerkkejä painoalan tuotoksista
 3D-tulostuksessa konseptoitu 3D-tulostuksen käyttöä valmistavan teollisuuden 0-sarjan
tekemisessä
 Yksilöllisten kappaleiden tuottaminen teollisuuteen –konseptointi
 Pelikehitysympäristöjen käyttäminen perinteisten sovellusten tuottamiseen –konseptointi
 Startup Summer Camp –tapahtuma (kansainvälinen yrittäjyystapahtuma)
 Yrittäjyyslähettiläät
Kuva 35. Esimerkki painoalan TKI-toiminnassa syntyneistä ja konseptoiduista palveluista, tuotteista,
prosesseista ja innovaatioita: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Digitaalinen talous -painoala.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.

Innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa
”Monasti oletetaan, että innovaatiotoiminnan täytyy tähdätä merkittävien uusien
tuotanto- ja toimintareseptien löytämiseen, jotta se olisi tarkoituksenmukaista. Todellisuudessa innovaatiotoiminta ei ensisijaisesti ole neronleimausten metsästämistä
vaan systemaattista, jatkuvaan oppimiseen perustuvaa määrätietoista työtä. Suuret
ideat syntyvät lähes aina sattumanvaraisesti pienempiä ongelmia ratkaistaessa.”
(Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola, 2014: Suomen talouskriisin
luonne ja kasvun edellytykset, pdf)
Innovaatiotoiminta on verrattain nuori tehtävä ammattikorkeakouluissa, mutta se soveltuu erinomaisesti ammattikorkeakoulujen ketterään ja käytäntöläheiseen toimintakulttuuriin. Innovaatiotoiminnassa tunnistetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista kaupallista potentiaalia omaavia aihioita, arvioidaan niiden kaupallista arvoa ja jalostetaan niitä paremmin kysyntää vastaaviksi. Olennaista on tunnistaa innovaatiopotentiaalin omaava löydös, jotta se voidaan tuoda paremmin hyödyn-
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nettäväksi esimerkiksi, tuotteistamalla, konseptoimalla, patentoimalla tai kaupallistamalla. Yhtä olennaista kuin uusien innovaatioiden tuottamisessa on yritysten innovaatio- ja kehittämistoiminnan tukeminen ja vauhdittaminen. Ongelmalähtöisyys ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa tuottaa oivan alustan innovaatioille, mutta ideat ja innovaatiot voivat syntyä myös muun soveltavan tutkimuksen osana. Innovaatiotoiminta on omiaan myös synnyttämään uutta yritystoimintaa, startup- tai
spinn-off -yrityksiä, sekä tuomaan uusia innovaatioita olemassa olevien yritysten tuoteportfolioon.
(Kuva 35. Haastattelut.)

Innovaatiotoiminta
Uusien tuotteiden ja palveluiden innovointi
 Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja, innovaatioita sekä uutta yrittäjyyttä.
 Ammattikorkeakouluissa kyse on tarvelähtöisessä kehittämisessä syntyneistä innovaatioista,
jotka voivat pohjautua käytännössä opittuun tai tutkimustuloksiin.
 Innovaatiot voivat olla esim. teknologisia, sosiaalisia tai kulttuurisia innovaatioita, bisnesinnovaatiota, designinnovaatioita, tuote- tai palveluinnovaatiota tai yhdistelmiä edellisistä.
 Innovaatiotoiminta näyttäytyy palvelukonseptien kehittämisenä. Siitä syntyvät tuotteistamisen
prosessit, keksintöprosessit ja patentit.
 Kunnianhimoinen innovaatiokulttuuri edistää kokeiluja, protoja ja pilotteja sekä mahdollistaa
keksintöjä.
Yrittäjyyden edistäminen
 Suunnitelmallinen ja resursoitu yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan kehittäminen.
 Kompetenssiperusteisen opiskelijayrittäjyyden edistäminen ja yrittäjämäisyys korkeakouluissa.
Työ- ja elinkeinoelämäyhteistyössä
 Yhdessä työelämän kanssa luodaan uutta käytännönläheistä tietoa, jota sovelletaan käytäntöön.
 Yritysten innovaatioprosessien kehittäminen
 Innovaatiotoiminta sisältää myös yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutettavat yhteistyöprojektit.
Avoimen toimintakulttuurin hyödyntäminen
 Avoin ja keskusteleva kulttuuri ja innovaatioekosysteemit tuottavat uusia innovaatioita, tuotteita
ja monialaisia yrityksiä. Tätä toimintaa tuetaan yhteisellä ja yhtenäisellä innovaatioprosessilla.
Kaupallistettuja innovaatioita
 Innovaatio on kaupallisesti hyödynnetty kilpailuetu, jonka ansiosta idean kehittämiseen käytetyillä panostuksilla saadaan tuottoja.
 TKI-toiminnassa painottuvat työ- ja elinkeinoelämän hyödyntämät innovaatiot sekä innovatiiviset
avaukset uusien liiketoimintamahdollisuuksien käynnistämiseksi.
Tutkimuksen ja kehittämisen jatkotyöstö
 Innovaatiotoiminta sisältyy usein kehittämishankkeisiin, jolloin tuloksena syntyy toimintamalli,
tuote tai palvelu johonkin käytäntölähtöiseen haasteeseen liittyen.
 Tutkimisen ja kehittämisen kautta syntyneet tuotteet ja palvelut saatetaan hyötyä tuottaviksi ratkaisuiksi (kaupallistettu tuote/palvelu, uusi yritys).
Syötteitä kehittämis- ja tutkimustoiminnalle
 Konkreettinen yritysverkostojen kautta tehtävä soveltava tutkimus, tuote- ja palvelukehitys ja
uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto.
Innovaatiotoiminta strategisessa painoalassa
 Innovaatiotoimintaa on vahvistettu osana strategisia painoaloja.
 Aktiivinen toimijuus alueellisen innovaatioekosysteemin rakentajana ja ylläpitäjänä.
Kuva 36. Innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan innovaatiotoiminnan ominaispiirteitä omassa ammattikorkeakoulussa. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille,
marraskuu 2016.
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Parhaimmillaan innovaatiotoiminnan yhtenä ilmentymänä ovat ammattikorkeakoulujen kaupallistamis- ja palveluprosessit. Ammattikorkeakoulut ovat kaupallistaneet ja tuotteistaneet tuotteitaan ja
palveluitaan erilaisiksi konsepteiksi, joita hyödynnetään innovaatioekosysteemissä. Näin TKItoiminnassa kehitetty osaaminen jää käytäntöön, mikä osaltaan edistää myös tutkimustiedon ja osaamisen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Ammattikorkeakouluissa tuotteistetut konseptit ovat tyypillisesti seuraavia (Kysely ammattikorkeakouluille. TKI-johtajien työpaja.):
•
•
•
•
•
•
•
•

Mittaus- ja kehityspalvelut
Vahvuusalueille keskittyvät osaamispalvelut
Yhteistyössä tuotetut palvelut
Yrityskiihdyttämöt
Tarvelähtöisesti räätälöidyt palvelut
Innovaatio- ja kaupallistamisprosessin kaupallistaminen
TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit, living labit
Monialaiset tuotteet ja palvelut

Yrityskiihdyttämö™
Yrityskiihdyttämö™ käynnisti toimintansa vuonna 1996 tarjoamalla opiskelijalle korkeakoulututkintoon kiinteästi kytkettyä liikeidean kehittämistä, yrittäjänä toimimista ja yrityksen kehittämistä.
Kiihdyttämössä huomio on ihmisessä ja opiskelijan yrittäjyysidentiteetin kasvun tukemisessa. Lähtökohtana yrittäjyysopinnoille on toiminnallisen yrittäjyyden viitekehys, ”Effectual entrepreneurship”, jonka mukaan opiskelija tarkastelee yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan, joita ovat minäkuvan lisäksi oma osaaminen ja omat verkostot.
Opiskelija saa henkilökohtaisen kiihdyttämömentorin, kun hän siirtyy kiihdyttämöön suorittamaan
5 op Oman liikeidean kehittäminen -opintojakson ja sen jälkeen 5 op Oman yrityksen kehittäminen
-opintojakson. Myös opinnäytetyö, harjoittelu ja osa opintojaksoista suunnitellaan yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi kuitenkin niin, että suoritettavan tutkinnon luonne ja tavoitteet täyttyvät. Opiskelijan on mahdollista suorittaa opinnoistaan jopa kolmasosa omaan yritystoimintaan liittyen. Syksyllä 2017 alkavassa Yrittäjän koulutusohjelmassa kaikki opiskelu kytketään opiskelijan yritystoimintaan.
Yrityskiihdyttämö on tuottanut vuoden 2017 alussa
 yli 500 kiihdyttämösopimusta ja
 lähes 300 yritystä.
 Yrityksiä perustetaan tällä hetkellä 20-30 kpl vuosivauhdilla.
 Yritysten eloonjäämisprosentti on ollut kolmen vuoden kuluttua yli 90%.
 Hyvien kokemusten pohjalta on käynnistetty Satakunnan korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten yhteinen ALL IN yrityskiihdyttämö.
Yrityskiihdyttämö tekee tiivistä startup-yhteistyötä Satakunnan ja Suomen bisnesenkeliverkoston
(FiBAN) kanssa. Yhteistyö keskittyy pitsaustapahtumien järjestämiseen. Yrityskiihdyttämö ja FiBAN
järjestivät Pori Jazz -viikolla 2016 valtakunnallisen pitsaustapahtuman, joka keräsi noin sata sijoittajaa eri puolilta Suomea, ja joka huipentui MTV:n Suomi Areenan julkiseen pitsaustilaisuuteen.
SAMKilla on vahva tahtotila myös startup-sijoittamiseen.
Kuva 37. Esimerkki Yrittäjyyden edistämisen konseptista: Satakunnan ammattikorkeakoulun Yrityskiihdyttämö. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille.
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Innovaatiotoiminta on ammattikorkeakouluissa yhä melko uusi tehtävä ja sen toimintamallit vaativat
syvällisempää vakiinnuttamista. Toiminnan tuoreus on haasteena myös laajemmin innovaatiojärjestelmässä eivätkä esimerkiksi rahoitus ja kannustimet ole vielä kehittyneet tukemaan innovaatioekosysteemejä. Ulkoisen liiketoiminnan tunnistaminen tilastoinneissa ja indikaattoreissa ei ole riittävällä tasolla, jotta toiminnasta saataisiin kattava kansallinen kuva. Myös ammattikorkeakoulujen on
kehitettävä rahoituksen hankintaa. Tämä onnistuu esimerkiksi kumppanuuksia vahvistamalla ja innovaatioiden näkyväksi tekemisellä. (Liite 7.)
Innovaatioiden hyödynnettävyyden lisäämiseksi palveluliiketoiminnan sisältöjä ja roolia ammattikorkeakoulussa tulisi vahvistaa osana profiloitumista. Niin osaamista, TKI-infrastruktuuria kuin toimintakonsepteja, kuten erilaisia testaus- ja kehittämispalveluita, voidaan hyödyntää vahvemmin palveluliiketoiminnassa. Samoin tuotteistamiseen liittyvää osaamista ja ansaintalogiikan ymmärtämistä kaivataan osaksi TKI-toimintaa. Toisaalta ammattikorkeakoulun tehtävän kannalta olennaista ei ole vain
toimia vain palveluntarjoajana vaan jopa tärkeämpää on olla innovaatioiden edistäjänä. (TKI-johdon
työpaja. Haastattelut.)
Innovaatioekosysteemin kannalta tärkeää on vahvistaa yritysyhteistyötä etenkin pk-yritysten kanssa.
Toisena puolena on liiketoimintapalveluiden systemaattinen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen. Myös innovaatiotoiminta opiskelijoiden keskuudessa on tärkeää esimerkiksi uusien yritysten
syntymiselle. (Liite 7.)

Karelia
Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit
Esimerkkejä painoalalla konseptoiduista tuotteista, prosesseista ja innovaatioista:
• Kiinteän polttoaineen polttotestaukset ja käyttötekniikan säätöpalvelut
• Pelletintuotannon tutkimukset
• Vesi ja vesistötutkimukset, kunnostussuunnitelmat ja toimenpidesuositukset
• Tarkkuustyöstöpalvelut ja ruiskuvalaminen
• Optisten komponenttien ja polymeeristen LED-tuotteiden valmistus
• Mittausteknologiat: koordinaattimittaus, interferometria ja profilometria
• LEAN –koulutukset
• Betoni- ja puurakenteiden testaus ja simulointipalvelut
Esimerkkejä painoalan tuloksista:
 Tarkkuustekniikan tuotekehitys.
 Uusiutuvan raaka-aineen käyttö ja tuotannon osaaminen.
 Ympäristösektorin yritystoiminnan kehittäminen.
Kuva 38. Esimerkki painoalan tuotoksista: Karelian kestävät ratkaisut ja materiaalit painoala. Lähde:
Kysely ammattikorkeakouluille.

Vuorovaikutteinen TKI-toimintamalli ammattikorkeakouluissa
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta nojaa vahvasti avoimen innovaatiotoiminnan lähtökohtiin (Open Innovation 2.0). Keskeisinä elementteinä ovat käyttäjä- ja käytäntölähtöisten tarpeiden yhdistäminen vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja soveltavaan tietoon
sekä uuden tiedon yhteisluominen (co-creation) eri toimijoiden kesken.
Yhden näkökulman ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ekosysteemimäisen toimintamallin kuvaukselle antaa vaikuttava korkeakoulu -raportti (Arene, UNIFI 2016). Siinä esitellään tutkimustulosten pohjalta korkeakoulun vuorovaikutteisuutta. Toimintarooleja kuvataan seuraavasti:
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”Perinteiset toimijaroolit eivät jäsenny enää vahvasti sektoreittain vaan ne ovat murroksen myötä sulautuneet yhä enemmän toisiinsa. Sulautuminen on luonut entistä parempia mahdollisuuksia korkeakoulujen ja sidosryhmien väliselle vaikuttavuutta lisäävälle yhteistoiminnalle. Esimerkiksi opettajan ja tutkijan roolit ovat yhä enemmän vuorovaikutteisia keskenään sekä sidosryhmien kanssa. Osapuolille on mahdollista päivittää osaamistaan, ja työelämän tarpeet välittyvät niin korkeakouluihin kuin opetukseenkin. Vastaavasti opiskelijan rooli ei näyttäydy enää vain passiivisena oppijana,
vaan opiskelijoiden osaamista kehitetään samalla tavoin työelämälähtöisten tutkimuksen ja kehittämistoiminnan ja muun työelämäyhteistyön avulla. Samalla tavoin
työelämälähtöisyys ja yhteiskunnalliset tarpeet on ymmärrettävä hallinnossa.” (Arene,
UNIFI, 2016)
Avoimissa ekosysteemeissä innovaatioita edistävät projektit eivät rakennu vain valmiiden suunnitelmien pohjalle, vaan syntyvät toimijoiden verkoston aktiivisuudesta, sekä oppimisen ja tutkimuksen
vapaudesta. Yksittäisen tutkijan, opiskelijan tai opettajan rooli on merkittävä ja vaikuttava. Parhaat
käytännöt ja uudet toimintatavat siirtyvät verkostojen ja sidosten välillä. Kaikessa on vahva painotus
toiminnan tuotosten ja tulosten hyödyntämiseen sekä luovuuden ja yrittäjyyden edistämiseen. Keskeinen innovaatioprosessin menestystekijä onkin asiakas- ja käyttäjäorientaatio. (Rissanen 2008.)
Lahden kasvumalli (kiertotalouden ratkaisut, muotoiluosaamisen keskittymä ja yrittäjyyden
ekosysteemi) kokoaa Lahden alueen toimijat yhteen. LAMKilla ja alueen muilla korkeakouluilla on
yhdessä luotu Lahden alueen korkeakouluyhteistyösopimus. LAMKilla on säännölliset tapaamiset
kumppaneiden kanssa. Heidän kanssaan järjestetään erilaisia foorumeita, joihin osallistuu yrityksiä, julkista sektoria sekä opiskelijoita ja muita sidosryhmiä.
Lahden kasvumalli kehittää ja vahvistaa yhdessä sidosryhmien kanssa alueellista ekosysteemiä ja
strategisia kärkiä. Tavoitteena on rakentaa entistä vaikuttavampi osaamista ja innovaatioita tuottava osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään alueen vahvuuksia ja voimavaroja. Kasvumalli lisää
TKI-toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä alueen vetovoimaa osaajien ja osaamisintensiivisten yritysten sijoittumiselle. Yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten tarpeista nousevissa kehittämisprojekteissa kehitetään ja uudistetaan toimintamalleja ja toimintatapoja. Samalla kehitetään
ratkaisuja, välineitä ja uusia tai parannettuja prosesseja, tuotteita ja palveluita. Lisäksi vahvistetaan
verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Kehittämisprojektit ovat alueellisia,
kansallisia tai kansainvälisiä toteutuksia.
Kiertotalouden ratkaisut ovat osa Lahden Kasvumallia. Lahden kaupunki on mukana Smart &
Clean säätiön toiminnassa. LAMK sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto
toteuttavat yhdessä Lahden kaupungin ja Ladecin kanssa Smart & Clean referenssiympäristöjen
alueellisia kehittämishankkeita. LAMKGreen oppimisympäristö tukee elinvoimainen ympäristö painoalan hankkeiden integrointia opetukseen sekä toimii alustana harjoittelijoille, projektityöntekijöille ja opinnäytetyöntekijöille. Elinvoimainen ympäristö -painoalan TKI-volyymi on 3 256 203€,
josta ulkoisen TKI-rahoituksen osuus on 2 589 183,00€.
Lahden Kasvumallissa toimivan yrittäjyyden ekosysteemin kehittämisen kohteena on lisätä Päijät-Hämeen alueen eri toimialojen yritysten yhteistoimintaa ja synnyttää uusia yrityksiä. Tavoitteena on vauhdittaa alueen kasvua ekosysteemisellä Public Private Partnership (PPP) -tyyppisellä
yhteistoiminnalla, jossa yrityksille luodaan edellytyksiä uuden osaamisen, innovaatioiden, työllisyyden, investointien ja menestystarinoiden luomiseksi.
Ekosysteemiin ovat sitoutuneet Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden kaupunki, Hämeen ELYkeskus, Lahden Teollisuusseura, Hämeen TE-toimisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Finnvera Oyj, Lahden yliopistokampus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Päijät-Hämeen liitto. Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina toimivat University of
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Cambridge sekä Nordplus- ja NIBS Worldwide Case Competition -verkostot. Toimijoita yhdistää innovaatioverkosto sekä monipuoliset yrityspalvelut, jotka ovat avaintekijöitä alueellisen Living Lab
-tyyppisen ekosysteemin kehittämisessä. Innovatiivinen toiminta on inspiroivaa ideointia, kokeilevaa toimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista.
Yhteistoimintaa mobilisoidaan alueellisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä kehittämishankkeilla sekä
suuntaamalla ja yhdistelemällä viisaasti eri toimijoiden käytettävissä olevia panostuksia. Keskeisiä
toimintamalleja ovat strategisten kumppanuuksien luominen, uusien verkostoitumisen mekanismien luominen, yritysten kasvuohjelmien monipuolistaminen sekä yritysten TKI-toimintaa ja kansainvälistymistä vauhdittavan tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan vahvistaminen.
Vuosina 2008-2012 LAMKista valmistuneista 152 perusti yrityksen vuoden sisällä valmistumisestaan ja vuosina 2011-2013 yrittäjäksi työllistyi 3,99 % valmistuneista, mikä on selkeästi yli valtakunnan keskiarvon.

Lahden kasvumallia ja yrittäjyyden ekosysteemiä on kuvattu julkaisuissa:
 LAMK aluevaikuttajana 2015 https://www.theseus.fi/handle/10024/103840
 LAMK aluevaikuttajana 2016 http://theseus.fi/handle/10024/122856
http://www.lamk.fi/lamk-oy/strategiat/Documents/lamk-lahden-kasvumalli-esite.pdf
Kuva 39. Esimerkki vuorovaikutteisesta toiminnasta: Lahden kasvumalli. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Verkottunut innovaatioekosysteemin toimintamalli onkin verrattavissa Quadruble Helix -malliin,
jossa esimerkiksi ammattikorkeakoulut ovat verkostoissa tuottamassa ja välittämässä tietoa akateemisen tutkimuksen, käyttäjien, kuten yritysten, julkishallinnon ja suuren yleisön rajapinnassa verkostoissa. (ks. esim. Haastattelut. Leydesdorff Loet 2011.) Vaikka ammattikorkeakoulut välittävät tietoa
osaamisesta ja tarpeista korkeakoulujen, työelämän ja muun yhteiskunnan välillä, ei toiminta ole perinteisen lineaarisen ketjun kaltainen perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön
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sisältävä putki, vaan kyse on ekosysteemistä. Toiminta voi lähteä liikkeelle jokaisesta osiosta ja jokainen toimija tai toiminto saattaa tuoda syötteitä mihin tahansa ekosysteemin osaan. Kuten myös
Moodi2-tiedon luonteessa kuvataan. (Kuva 40. Haastattelut)

Kuva 40: Innovaatioekosysteemi ja sen edellytyksiä tukeva poliittinen viitekehys suomalaisessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojärjestelmässä. Lähde: mukaillen Mulas et al (2016) ja Kaihovaara et al
(2016).
Perinteinen lineaarinen innovaatioketju kääntyy myös toisin päin, kun yrityksestä tai käyttäjiltä tuleva
tarve tuo esiin idean tai innovaatioaihion, jota kehitetään käyttäjälähtöisessä kehittämistoiminnassa
ja teoretisoidaan tai levitetään tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen keinoin. Tästä syystä TKItoiminnan erilaiset osaamiset eivät olekaan erotettavissa, vaan kaikki ovat läsnä koko ajan. Samasta
syystä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta ei useinkaan ole akateemisen perustutkimuksen suora
hierarkkinen jatke, vaan akateeminen tieto ja osaaminen ovat läsnä ammattikorkeakoulujen TKItoiminnassa. (ks. esim. Haastattelut. Stokes, 1997).
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Kehittynyt tuote tai
palvelu

Kehittynyt ymmärrys

Perustutkimus

Soveltava tutkimus ja
kehittämistoiminta

Käyttäjälähtöinen TKItoiminta

Olemassa oleva osaaminen,
tuote tai palvelu

Olemassa oleva ymmärrys

Kuva 41. Käyttäjälähtöinen TKI-toiminta innovaatioekosysteemin moottorina.
Kuten aiemmin tuotiin esiin, myöskään ammattikorkeakoulun henkilöstön roolit eivät ole enää yhtä
selkeärajaiset kuin aiemmin. Ammattikorkeakouluissa opettajat ja opiskelijat osallistuvat vakiintunein toimintamallein TKI-toimintaan. Myös TKI-henkilöstö on mukana opetuksessa. Monet ammattikorkeakoulut nostavat tämän tiedon välittymisen ja vuorovaikutteisen vaikuttavuuden vahvuudeksi.
Tätä toimintamallia on syytä edelleen vahvistaa ammattikorkeakouluissa. (Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016)
Avoimeen innovaatioekosysteemiin perustuvassa toiminnassa myös kumppaneiden osaaminen tunnetaan ja se tuottaa selkeää lisäarvoa. Kumppanuussuhteissa uudistetaan myös omaa osaamista tai
syvennetään ja laajennetaan työyhteisön kumuloituvaa asiantuntijaosaamista. Myös TKI-ympäristöt
ja -infrastruktuurit ja innovaatioalustat tukevat verkosto-ja kumppanuussuhteita. Esimerkkeinä ovat
tutkimusprojektit, joissa opettaja, opiskelija ja työelämä tekevät työtä saman aiheen parissa korkeakoulujen strategisilla painoaloilla. (Haastattelut. Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016).
Humak-Aalto-kumppanuus:
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Aalto-yliopisto ovat sopineet yhteistyöstä opetuksen ja sitä tukevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jalostamisessa sekä yhteisestä verkottumisesta ja näkyvyydestä. Sopimus on esimerkki duaalimallin toimivuudesta, joka yhdistää yliopistotasoisen huipputieteen ja ammattikorkeakoulun käytännönläheisyyden.
Humakin ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitoksen yhteistyösopimuksessa painotetaan tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen sekä kehittämistoiminnan
välistä yhteyttä. Käytännössä sopimus linjaa jo aiemmin käynnistyneen yhteistyön tiivistämistä ja
monialaisten verkostojen laajempaa hyödyntämistä. Humakin ja Aallon välinen yhteistyö painottuu kulttuurituotantoon ja kulttuurin välittäjätoimintaan sekä tulkkaukseen, kielelliseen saavutettavuuteen ja kommunikaatioasiantuntijuuteen. Tavoitteena on rakentaa täysin uudenlainen tutkimusyhteisö, joka vahvistaa molempien toiminnan vaikuttavuutta. Varsinkin julkaisutoiminnan ja
tieteen ja kulttuurin popularisoinnin sekä uusien digitaalisten ratkaisujen osalta yhteistyö tulee
rikkomaan rajoja. Tiede ja kulttuuri lyövät kättä.
Yhteistyötä käynnistetään rakentamalla uudenlainen digitaalisuuden kokeilualusta, jonne Aalto
tuo viimeisimmän tutkimustiedon ja teknologian ja johon Humak tuottaa käytännön soveltavaa
osaamistaan. Yhteistyösopimus avaa oven pitkäjänteiselle yhteistyölle, jossa hyödynnetään entistä
tehokkaammin kumppanien opetus-, tutkimus- ja laiteresursseja.
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Kumppanuudessa korostuu yhteistyö myös duaalimallin näkökulmasta: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä mahdollistuu erinomaisesti yhteistyön, jossa molemmat voivat tuoda toimintansa parhaat osat yhteen ja tuottaa yhteiskunnallisesti todella vaikuttavia tuloksia. Humakin ja
Aallon välisen yhteistyön tuloksissa yhdistyvät turvallisuus- ja koulutusnäkökulmat, mutta myös
ajattelun ja tiedon jalostuminen. Uudet muuntautumiskykyiset palvelukonseptit yhdessä virtuaalisuuden ja fyysisyyden kanssa luovat uutta liiketoimintaa ja lisäävät tiloihin liittyvää käyttäjäosaamista. Humakille avautuu yhteistyön myötä mahdollisuus hyödyntää Suomen Akatemian Laserkeilauksen huippuyksikön osaamista esimerkiksi yhteisen 3D-alustan ja tekemisen pohjana. Digitalisointi avaa uusia mahdollisuuksia elämyksiin, liikkumiseen, oppimiseen ja kommunikointiin vaikkapa erityisryhmien kanssa, joista Humakilla on erityistä osaamista mm. kuurojen ja kuulovammaisten yhteisöistä. Tulevaisuudessa tutkimuksen ja kehittämisen kohteiksi voi nousta vaikkapa
robottiautojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä.
Tarkat 3D-aineistot mahdollistavat informaation käytön päätöksenteon ja johtamisen tukena,
olipa kyseessä älykkäät kaupungit, alueellinen kehittäminen, kulttuuritapahtumat tai vaikkapa älykäs liikkuminen. Kumppanuudesta haetaan yllättäviä ja oivaltavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin
haasteisiin toisiaan täydentävien osaamisten avulla.
Kuva 42. Esimerkki ammattikorkeakoulujen TKI-yhteistyöstä ja innovaatioekosysteemeistä: Humakin
ja Aalto yliopiston kumppanuus. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.

Etenkin alueellinen lähellä työelämää oleva rooli ja ketterä toimintakulttuuri ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus vuorovaikutteisuuden edistämisessä. Toimintamalleissa ja asiakkuuksien hallinnassa on kuitenkin edelleen kehitettävää. Yhteistyötä on tarve vahvistaa entisestään ja vuorovaikutteisuutta olisi myös tuettava esimerkiksi rahoitusmallilla, kilpailutetulla tutkimusrahoituksella ja
muilla instrumenteilla. Ammattikorkeakoulut vastaavat hyvin osana innovaatioekosysteemejään vuorovaikutteisuutta lisääviin kehityskulkuihin, kuten avoimen TKI-toimintakulttuurin, monialaisuuden ja
käytännönläheisten innovaatioiden tuomiin mahdollisuuksiin. Haasteena kuitenkin on, että ammattikorkeakoulujen rooli on sekä tunnistettava että tehtävä tunnetuksi aluetasoa laajemmassa innovaatiojärjestelmässä. Myös ammattikorkeakoulujen itsensä on tuotava ketterästi osaamisensa hyödynnettäväksi kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Myös esimerkiksi avoin TKI-toiminta tuo tarpeen rakentaa yhteistyötä etenkin yritysten kanssa uudella tavalla, jolloin huomioidaan asiakkaan
tarpeet ja avoimuuden rajoitukset esimerkiksi tekijänoikeuksien ja yrityssalaisuuksien osalta. (TKIjohdon verkoston työpaja. Kysely ammattikorkeakouluille.)

Avoimen TKI-toiminnan ympäristöt ja -infrastruktuurit
Keskeinen osa ammattikorkeakoulujen osaamisresurssia ovat TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit
(Kuva 43). Etenkin vuorovaikutteiselle ja avoimelle TKI-toiminnalle luonteenomaisia ovat avoimen yhteistoiminnan ja tiedon yhteisluonnin mahdollistavat tutkimus- ja palveluympäristöt kuten living labit, jotka eivät tunnusta perinteisiä tieteenalaluokituksia.
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n=204
1%
1%
3%

Humanistiset tieteet

5%

Yhteiskunta ja kauppatieteet

9%

14%

2%
3%
4%

Maataloustieteet

4%

Terveys ja liikunta

10%

18%

9%

Tekniikka

7%

Luonnontieteet
0%

25%

49%

11%
11%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Osuus kaikista ympäristöistä ja infrastruktuureista
Muu ilmoitettu tieteenala (2)

Muu ilmoitettu tieteenala (1)

Ensisijainen tieteenala

Kuva 43. TKI-ympäristöjen ja -infrastruktuurien jakautuminen aloittain. Tieteenalojen osuudet on laskettu kaikista vastauksista, n=204. Lähde: Viitasaari, Päällysaho, 2016.
Yrittäjyyttä ja verkostoitumista edistävät oppimisympäristöt ovat osa tutkimus- ja kehittämisympäristöjä ammattikorkeakouluissa. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit eivät ole vain fyysisiä rakenteita,
vaan parhaimmillaan niihin kiinnittyy vahvaa monialaista osaamista, jota sovelletaan käytäntöön,
sekä verkostoja, joiden avulla kumppanit voivat hyödyntää laitteistoja ja osaamista avoimesti. Yritykset ovat aktiivisesti sitoutuneet noin 17 % ammattikorkeakoulujen TKI-infrastruktuureista. (kuva 44.)
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Kuva 44. Yritysyhteistyö ympäristöissä ja infrastruktuureissa. Lähde: Viitasaari, Päällysaho, 2016.
Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovatkin pääosin soveltavan tutkimuksen,
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen käytössä, mutta yrityskäyttö ja muu palvelumyynti ovat tärkeitä. Monet ovatkin avoimesti käytettävissä, mutta avoimuutta tulisi myös lisätä käytön ja hyötyjen maksimoimiseksi. Yrittäjyyden arvoihin ja toimintamalleihin perustuvat tutkimus- ja
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oppimisympäristöt sekä living labit ovat ammattikorkeakouluille mahdollisuus. (Viitasaari, Päällysaho, 2016. Liite 13. Liite 14).
Living labit ovat käyttäjälähtöisiä avoimen innovaatiotoiminnan innovaatioekosysteemeihin perustuvia toimintamalleja, joissa käyttäjien yhteisluominen integroidaan tutkimukseen ja innovaatioprosesseihin autenttisissa yhteisöissä ja ympäristöissä. Käytännössä living labeissa toimija asetetaan innovoinnin keskiöön edistäen näin tiedon syntymistä ja välittymistä. Tämä tukee käyttäjälähtöistä prosessia, jolla voidaan vastata esimerkiksi muuttuneisiin rooleihin, uusiin markkinoihin tai globalisaatioon. Living lab -toiminta vaatii käytäntölähtöisyydestään taustalle vahvaa, mutta avointa suunnitelmallisuutta, osaamista, vaikuttavuutta ja realismia. On kysyttävä oikeat kysymykset ja liitettävä tieto
oikeaan kontekstiin. (ENoLL. Ståhlbröst et al, Ståhlbrost et al 2012.)
TKI-ympäristöt ovat monesti yhteiskäyttöön rakennettuja. Etenkin yliopistot, toiset ammattikorkeakoulut, yritykset ja muut oppilaitokset ovat sitoutuneet ammattikorkeakoulujen ympäristöjen ja infrastruktuurien yhteiskäyttöön. (Liite 13.) Yritysten kanssa tehdään myös laajasti muuta TKIympäristöihin ja -infrastruktuureihin liittyvää yhteistyötä etenkin hankkeiden ja opinnäytteiden
osana.
Ammattikorkeakoulujen TKI-infrastruktuurit ja oppimisympäristöt antavat hyvän perustan monipuolisille innovaatioekosysteemeille. Ne ovat kehittyneet varsin monipuolisesti, mutta ovat edelleen
melko heikosti tunnetut ja hyödynnetyt. Silti suurin osa TKI-ympäristöistä ja -infrastruktuureista on
sidosryhmien käytettävissä joko avoimesti, käyttömaksua vastaan tai maksullisen palvelutoiminnan
ansiosta. Avoimuudessa ja hyödyntämisessä on kuitenkin edelleen kehittämistä. TKI-ympäristöjen ja
-infrastruktuurien monipuolisen käytettävyyden lisääminen ja tuominen eri käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi ei koske vain avointa käyttöpolitiikkaa vaan myös niiden markkinointia ja aktiivista tuomista sidosryhmien hyödynnettäväksi. (Kuva 45. Liite 14.)

TKI-ympäristöjen ja infrastruktuurien avoimuuden politiikat, n= 204
Avoin käyttö organisaation ulkopuolisille toimijoille

5% 2%

Avoin käyttö tutkimustarkoituksessa ja maksullista
palvelutoimintaa
Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan

40%

10%

4% 5%

Maksullista palvelutoimintaa

23%

Vain organisaation sisäisessä käytössä

18%

Muu rajattu käyttäjäryhmä

10%
0%

18%
2%

5%
10%

20%

30%

40%

50%

Osuus kaikista ympäristöistä ja infrastruktuureista
Avoimuutta kuvaava tieto

Avoimuuspolitiikkaa täydentävä tieto

Kuva 45. TKI-ympäristöjen ja -infrastruktuurien avoimuuden politiikat. Huom. Kuvassa on esitetty eri
politiikkaluokkien osuudet kaikista vastauksista. N=204. Lähde: Viitasaari, Päällysaho, 2016.
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Erityisesti ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut ovat kehittyneet tukemaan tutkimusta,
kehittämistä ja innovaatiotoimintaa. Perinteisen infrastruktuuriin liittyvän aineiston hankinnan ja hallinnan lisäksi ne vastaavat julkaisutoiminnasta, ohjeistavat ja kouluttavat tiedon hakuun ja julkaisemiseen, tukevat TKI- tulosten levittämistä sekä tuottavat muita informaatikkopalveluita.
Avoimen toimintakulttuurin ja avoimen TKI-toiminnan kehittyessä kirjasto- ja tietopalveluilla on yhä
suurempi rooli ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tuottaman datan ja tulosten avoimen saatavuuden ja rinnakkaistallentamisen varmistamisessa. Tämä vaatii osaltaan ohjeistusta ja koulutusta,
josta monessa ammattikorkeakoulussa vastaavat kirjastot ja tietohallinto. Kirjastoilla on myös osavastuu tutkimusetiikan toteutumisesta. Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet tutkimuseettisen
neuvottelukunnan suosituksiin ja toteuttavat niitä aktiivisesti. (Kysely ammattikorkeakouluille. TENK
2014.) Tutkimusetiikan toteutumista varmistetaan muun muassa estämällä plagiointia sen tunnistavilla järjestelmillä aina opinnäytetöistä lähtien.

Suositukset
•

•

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteiset innovaatioekosysteemit ovat vastaus Suomen innovaatiojärjestelmän haasteisiin. On panostettava ammattikorkeakoulujen ja työ-ja elinkeinoelämän
kanssa yhteistyössä tehtävään TKI-toimintaan, jossa ovat mukana myös yliopistot ja tutkimuslaitokset.
Laadukkaan ja vaikuttavan TKI-toiminnan ja opetuksen on perustuttava yritysyhteistyöhön, työelämäosaamiseen ja viimeiseen tutkimukseen. Uutta osaamista syntyy, kun jokainen opettaja toteuttaa
myös tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotehtävää ja TKI-toimijoilla on vankka yhteys opetukseen.
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3. Ammattikorkeakoulujen TKI on strategisesti johdettua
Ydinviestit


Ammattikorkeakouluilla on vahvaa osaamista tutkimus-, kehittämis - ja innovaatiotoiminnassa ja tärkeä rooli suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä.



Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on strategisesti johdettua ja se on tärkeä osa Suomen tutkimusja innovaatiojärjestelmää.



Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Tuloksena on avoin, ratkaisukeskeinen ja käytännönläheinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.



Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan parempaa hyödyntämistä.

Ilmiöpohjaiset painoalat vahvuutena
Ammattikorkeakoulujen erityisenä vahvuutena on, että TKI-toiminta keskittyy strategisesti valittuihin
vahvuusalueisiin eli painoaloihin. Strategiset painoalat yhdistävät alueelliset osaamistarpeet, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten ilmiöiden tuomat ennakoidut muutokset sekä oman osaamisen vahvuudet. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalle on ominaista, että se on strategisesti johdettua ja
suunnitelmallisesti organisoitua ja vastuutettua. Toimintaa seurataan ja arvioidaan myös taloudellisesti ja laadullisesti. (Arene 2016a. Kysely ammattikorkeakouluille.)
TKI-toimintaa kehitetään ja johdetaan osana työyhteisön strategista johtamista ja henkilöstösuunnittelua. Prosesseja kehitetään ja ohjeistetaan systemaattisesti palautteiden perustella. Samalla uudistetaan koko ammattikorkeakouluyhteisön osaamista. Alueen keskeiset strategiset kumppanit osallistuvat TKI-toimintaan, mikä tuottaa lisäarvoa koko toimintaan. TKI-toiminnassa luodaan uusia kansainvälisiä tutkimus- ja kehitystyön verkostoja, joiden kautta voidaan myös kehittää TKI-strategiaa. (Kysely ammattikorkeakouluille.)
Ammattikorkeakoulut ovat määrittäneet painoalojaan omiin vahvuuksiinsa ja alueiden strategioihin
pohjautuen. Painoalat on esitetty kuvan 45 kartassa. Ilmiöpohjaiset ja monialaiset painoalat ilmentävät ammattikorkeakoulujen profiloitumista ja antavat kuvan työnjaosta.
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Kuva 45. Ammattikorkeakoulujen strategialähtöiset painoalat. Tiedot on päivitetty marraskuussa
2016.
Lisäksi osa ammattikorkeakouluista on määritellyt strategiassaan nousevia aloja. Ne täydentävät painoalojen tietoja profilaatiosta, mutta toisin kuin painoaloissa, nousevien alojen sisällöt ovat ennakoituja ilmiöitä ja teemoja, joihin ammattikorkeakoulu tulee vastaamaan omalla osaamisellaan. Nousevat alat ovat monesti laajempia yhteiskunnallisia ja globaaleja trendejä tai kysymyksiä. Niihin vastaaminen ei liity vain kansallisiin tarpeisiin, vaikka palvelee myös alueellisia ja paikallisia sidosryhmiä.
(Kuva 46.)
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Kuva 46. Ammattikorkeakoulujen strategialähtöiset nousevat alat. Tiedot on päivitetty marraskuussa 2016.

Ammattikorkeakoulujen strategiset painoalat ovat pääsääntöisesti monialaisia. Niihin sisältyy erilaisia vahvuuksia ja painotuksia kunkin ammattikorkeakoulun kohdalla, aina liittyen toimintaympäristön
muutoksiin ja ennakoituihin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin sekä omaan osaamiseen. Näin ollen painoalojen sisälle muodostuu TKI-kärkiä, joihin osaamista sekä TKI-toimintaa suunnataan tutkimusohjelmatyyppisesti. Kuvan 47. kartassa onkin eritelty esimerkkinä jokaisen ammattikorkeakoulun osalta
yhden painoalan TKI-kärjet. Ne ilmentävät niitä osa-alueita, jotka ovat tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämistyön kohteina tai osaamisen vahvuuksina. Näille alueille syntyy myös syvällistä kumuloituvaa
osaamista, joka profiloi ammattikorkeakoulun strategista painoalaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa, myös kansainvälisesti.
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Kuva 47. Esimerkkejä TKI-toiminnan kärjistä ammattikorkeakoulujen painoaloilla. Huom. kartassa on
esitetty jokaisen ammattikorkeakoulun osalta yksi strateginen painoala ja sen TKI-toiminnan kärjet.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
TKI-toiminnassa on monia hyviä esimerkkejä niiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Kysyttäessä
vaikuttavimpia tuloksia painoalalla, ammattikorkeakoulut ilmoittivat useimmiten uuden toimintamallin tai tuotteen kehittämisen asiakkaan, sidosryhmien tai laajemmin yhteiskunnan hyödynnettäväksi.
Lisäksi esiin nostettiin osaamisen vahvistaminen työelämässä ja osaamiskeskittymän luominen. Innovaatioekosysteemien kehittämistä palvelevat myös kansainvälisesti vaikuttavan TKI-toiminnan ja sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen eri aloille tai konteksteihin, kuten sosiaali- ja terveysalalle, turvallisuusalalle tai biotalouteen. (Kysely ammattikorkeakouluille 2016.)
Painoalan lähtökohtana on vahva kytkentä sekä TKI-toimintaan että koulutukseen. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuut linkittyvät vahvasti painoaloihin ja TKI-toimintaan. Jokaiseen painoalaan liittyy keskimäärin 3,2 AMK- ja 1,4 YAMK-tutkintokoulutusta. Osa painoaloista läpileikkaa kaikki kyseisen
ammattikorkeakoulun koulutusvastuut. Tällaisia ovat esimerkiksi yrittäjyyteen tai pedagogisiin ratkaisujen liittyvät painoalat. (Kysely ammattikorkeakouluille 2016.)

Strategisesti johdettua TKI-toimintaa
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta ohjautuu strategisesti. Ammattikorkeakoululaki mahdollistaa
strategisesti ohjautuvat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, sillä se ei määritä tehtäviä
yhtä vahvasti tutkimuksen autonomiaan pohjautuvasti kuin esimerkiksi yliopistolaki. Tämä tuo mahdollisuuksia myös työelämälähtöisyyteen. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta organisoituu vahvasti strategisiin valintoihin pohjautuen. Lähes kaikki ammattikorkeakoulut, kaikkiaan 20, kuvaavat
strategioissaan TKI-toimintaa painoalanäkökulman kautta. Strategisesti valitut painoalat tukevat TKItoiminnan organisointia ja vastuuttamista. TKI-toiminnan kuvaukset jakautuvat kolmeen strategiseen
teemakokonaisuuteen. Yksi teemakokonaisuus liittyy TKI-toiminnan prosessien laatuun, malleihin ja
tuotoksiin. Näihin liittyvät esimerkiksi koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteys, TKI-toiminnan prosessit
sekä vaikuttavat tuotokset eri foorumeille ja käyttäjille. (Kuva 48.)
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Kuva 48. Mitä asioita TKI-toiminnasta nostetaan esiin ammattikorkeakoulujen strategioissa. Kuvaan
on koottu eniten esillä olleet teemat, joilla ammattikorkeakoulut ovat kuvanneet TKI-toimintaa strategioissaan. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, ammattikorkeakoulujen strategiat.
Toinen teemakokonaisuus liittyy TKI-toiminnan hyödynnettävyyteen. Erityisesti työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö sekä yritysten kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen nostetaan tässä yhteydessä
esiin. Lisäksi esillä ovat vahvasti sekä aluevaikuttavuus että yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Kolmas
monissa strategioissa esillä oleva kokonaisuus liittyy osaamista rakentaviin verkostoihin ja kumppanuuksiin. Monet strategiat esittävät asian osaamiskeskittymien ja innovaatioekosysteemien näkökulmasta, mutta osa tuo esiin myös tarkemmin alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia
muun muassa muiden TKI- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. (Kuva 15.)

Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät
Turun ammattikorkeakoulun organisaatiouudistus vuonna 2015 muutti TKI-toiminnan organisaatiota perusteellisesti. Vuoden 2015 alussa aloittanut organisaatio rakentuu työnjaon ajatukselle: jotta voidaan
menestyksekkäästi kilpailla rahoitushauissa, tulee olla erinomaisia TKI-hankkeiden kaikilla osa-alueilla.
Tutkimusryhmät vastaavat sisältöasioista ja hankeideoiden jalostamisesta, TKI-palvelut -yksikkö vastaa
ideoiden hankkeistamisesta, rahoitussuunnittelusta ja rahoitusosaamisesta ja hankevalmistelusta ja taloushallinto vastaa hankkeiden talouden suunnittelusta ja seurannasta. Jokaisen hankkeen kohdalla
nämä asiat mietitään ja osoitetaan vastuulliset ihmiset näihin.
Tutkimusryhmät syntyvät tulosalueilla, mutta ne päätetään keskitetysti TKI-päällikön esityksestä. Tutkimusryhmiä johtavat tutkimusvastaavat ja ne on sijoitettu tulosalueiden koulutus ja tutkimusyksiköihin,
joita johtavat koulutus- ja tutkimuspäälliköt. KT-yksiköitä on kullakin tulosalueella 3-4 kpl. TKI-toiminta
on usein monitieteellisiä ja eri aloja yhdistävää. Lähtökohta toiminnan suunnittelussa on, että kaikki merkittävä tapahtuu rajapinnassa ja tämän mukaisesti toiminta pyritään suunnittelemaan aktiivisesti monialaisiksi ja organisaatiorajoja ylittäviksi
Työnjakoon perustuva organisointi toimii alkuhankaluuksien jälkeen erittäin hyvin. Tutkijat ja opettajat
voivat aidosti keskittyä sisältöihin, TKI-palvelut hoitavat rahoitusosaamisen ja rahoituksenhankinnan yhdessä tutkijoiden kanssa ja taloushenkilöt seuraavat ja avustavat budjeteissa.
Tällä hetkellä Turun AMK:ssa on 36 eritasoista tutkimusryhmää.
 Suunnilleen 10 tutkimusryhmää, joiden projektisalkku on yli 1 miljoonaa euroa.
 Suurin salkku on suunnilleen 3 miljoonaa euroa. Toisaalta osalla tutkimusryhmistä salkku on
pieni, alle 100 000e.
 Vahvoja alueita on tietoturvallisuus sekä peliteknologia, uudet käyttöliittymät, vesitekniikka ja
kiertotalous.
Kuva 48. Esimerkki TKI-toiminnan organisoinnista: Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille.
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Kuva 49. Painoalan TKI-toiminnan osaamiskokonaisuuden rakentuminen ja strateginen johtaminen.
Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Ammattikorkeakoulujen painoalat rakentuvatkin monesta osatekijästä, mistä syystä painoalan muotoutuminen ja kehittyminen vaativat kokonaisuuden johtamista. Siinä on huomioitava niin koulutuksen kuin TKI-toiminnan osaamisprofiili sekä vaatimukset esimerkiksi henkilöstörekrytoinneissa tai investoinneissa tutkimusinfrastruktuureihin.
Strateginen painoala rakentuu alueellisten ja yhteiskunnallisten valintojen, ammattikorkeakoulujen
oman osaamisresurssin, työ- ja elinkeinoelämän olemassa olevien ja ennakoitujen osaamistarpeiden
pohjalta. Näin ollen painoalan TKI-toiminta ei muodostu satunnaisiin haasteisiin tarrautuvaksi yksittäisten hankkeiden valikoimaksi, vaan olemassa oleva ja toiminnassa tuotettu osaaminen kumuloituu
tutkimusohjelmatyyppiseksi toiminnaksi. Kumuloituva osaaminen kehittää TKI-toimintaa, koulutusta
ja yrityksille myytäviä palveluita, jolloin syntyy myös vaikuttavia tutkimus- ja kehittämisryhmiä.
Samalla painoalan TKI-toiminta toimii moottorina ammattikorkeakoulun kannalta olennaisille toiminnoille. Tulokset ja osaaminen yhdistyvät koulutuksiin monella tavoin. Ne tuovat uutta tietoa opetukseen ja antavat opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kehittämistoimintaan työ- ja elinkeinoelämän
toimeksiantojen kautta. Monissa tapauksissa TKI-toiminta myös vauhdittaa opiskelijayrittäjyyttä. Painoaloilla tehtävä työ kehittää konseptoituja ja tarvelähtöisiä palveluja ja tuotteita sekä toimintamalleja, jotka auttavat esimerkiksi työelämän kanssa toteutettavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
suunnittelussa. Olennaista on, että prosesseille on olemassa hyvin johdetut puitteet ja toiminta on
johdettua. Strateginen johtaminen, suunnitelmalliset prosessit ja toiminnan selkeä vastuuttaminen
ovatkin ammattikorkeakoulujen vahvuus. (Kysely ammattikorkeakouluille.)
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Kuva 50. Esimerkki Metropolia-ammattikorkeakoulun painoalan Älykkäämpi liikkuminen kokonaisuudesta. Tilastotiedot ovat vuodelta 2016. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
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Kuva 51. Esimerkki Jyväskylän ammattikorkeakoulun painoalan Biotalous kokonaisuudesta. Tilastotiedot ovat vuodelta 2016. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti on kansainvälisesti verkottunut biotalousalan liiketoiminnan kehittäjä, tutkija ja kouluttaja. Se sijaitsee Äänekosken biotuotetehtaan läheisyydessä Saarijärvellä, Biotalouskampuksella. Biotalousinstituutissa työskentelee 35 asiantuntijaa ja opiskelijamäärämme
on yli 200. Yhteensä kampuksella työskentelee n. 100 ihmistä ja kokonaisopiskelijamäärä on yli 500. Biotalousinstituutin vuotuinen biotalousalan tutkimus- ja kehitystoiminnan liikevaihto on n. 1-2 M euroa.
Yrityslähtöinen kehittämistoiminta painottuu erityisesti bioenergiaan, uudistuvaan metsätalouteen, puhtaaseen veteen ja ravinnekiertoon sekä kestävään ja resurssiviisaaseen maatalouteen. Erityisesti biotalousyrittäjyys on vahvana panostusalueena sekä koulutuksessa että kehittämistoiminnassa. Tällä hetkellä tutkimuskohteina ovat mm. metsähakkeen kuivausteknologioita, innovatiivisia hakkeen varastointimenetelmiä, biomassaterminaalien liiketoimintamalleja, kosteikkojen vesiensuojelutehokkuutta, kannon noston
menetelmiä ja levien hyödyntämismahdollisuuksia vesiensuojelussa. Lisäksi biokaasun uusia liiketoimintamalleja ja biokaasun liikennekäyttöä edistävä projekti on käynnistymässä Keski-Suomessa.
Tulevaisuudessa haluamme panostaa vahvasti biotalousalan digitaalisaation kasvuun ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Biotalouskampuksen toimijat (JAMK, Poke, yritykset, kehittämisyhtiöt ja Saarijärven kaupunki) ovat vahvasti kehittämässä alueesta uudenlaista biotalousalan pilotointi- ja demonstraatioalustaa
sekä alan yritysten, tutkijoiden ja opiskelijoiden kohtaamispaikkaa ja innovaatioympäristöä. Alueella toimii
jo tällä hetkellä erittäin korkeatasoinen biolämmitysjärjestelmien tutkimus- ja testauslaboratorio, maatalouden oppimisympäristö sekä monipuolinen vesitutkimusympäristö. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa, joka mahdollistaa yritysten ja uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle sekä uusien pilot-ratkaisujen toteuttamisen (esim. BioCHP, biokaasun tuotanto ja jakelu, biomassan käsittelyratkaisut). Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopisto POKE on päättänyt investoida alueelle vuosien 2016 ja 2017 aikana yli 2,5 M
euroa metsälogistiikan ja koneasennuksen uudenlaiseen oppimisympäristöön ja biologistiikkaterminaaliin.
Lue lisää: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/vahvuusalat/Biotalous/
Kuva 52. Esimerkki ammattikorkeakoulujen painoalan osaamisesta: Jyväskylän ammattikrokeakoulun Biotalous-instituutti. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
56

Kuva 53. Esimerkki Lapin ammattikorkeakoulun painoalan Turvallisuusosaaminen kokonaisuudesta.
Tilastotiedot ovat vuodelta 2016. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Oulun ammattikorkeakoulu: Oulun innovaatioallianssi
Oulun ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti Oulun innovaatioallianssissa (OIA), joka on Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Suomen ympäristökeskuksen, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Technopolis Oyj:n muodostama alueellinen innovaatioekosysteemi. OIAssa suunnataan yhteisellä päätöksenteolla tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja niihin liittyviä investointeja seutukunnassa tärkeiksi katsotuille alueille. Innovaatioallianssitoiminnalle on valittu
viisi painopistealuetta, joihin perustuen on muodostettu viisi osaamispohjaista ekosysteemiä: Vetovoimainen pohjoinen kaupunki, Teollisuus 2026, OuluHealth, Ketterä kaupallistaminen ja ICT & Digitalisaatio. Kullakin ekosysteemeillä on ohjausryhmä, jossa on jäseninä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin työnantajien
edustajia. Pääosa OAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta tapahtuu OIA-verkostossa.
Innovaatioallianssitoiminnassa OAMK johtaa ketterän kaupallistamisen verkostoa. Tavoitteena on edistää
muista ekosysteemeistä syntyvien aihioiden kaupallistamista. Yhtenä tärkeänä taustatekijänä tässä on
Oamkin oma panostus yrittäjyyden, kaupallistamisen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy
mm. Oulu Business Kitchen –toiminnassa, jossa OAMK toimii aktiivisesti yhteistyössä Oulun yliopiston
kanssa yrityskiihdyttämössä (Avanto Accelerator), Skandinavian alueen liiketoimintaosaamisen ja yrittäjämäisen toiminnan edistämissä yritysten toimeksiantojen pohjalta (Arctic Business Corridor) sekä Demolatoiminnassa.
Lisää tietoa innovaatioallianssiyhteistyöstä http://www.ouluinnovationalliance.fi/.
Kuva 54. esimerkki innovaatioekosysteemistä painoaloilla: Oulun innovaatioallianssi. Lähde: Kysely
ammattikorkeakouluille.
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Kansainvälinen liikkuvuus TKI-toiminnassa
Ammattikorkeakoulut ovat yhä laajemmin hyödyntäneet kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyötä TKItoiminnassaan. Kuten aiemmin on tullut esille, TKI-toiminta sekä sen rahoitus ovat kansainvälistyneet
2010-luvulla merkittävästi. Useilla ammattikorkeakouluilla on jo tutkimuskumppanuuksien lisäksi vakiintuneita strategisia kumppanuuksia kansainvälisten partnereiden kanssa. Lisäksi monissa kansainvälisissä verkostoissa ammattikorkeakoulut ovat johtavassa roolissa. Esimerkkinä voidaan mainita
ENoLL (European Network of Living Labs). Myös monet ammattikorkeakoulut tekevät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä kansainvälisissä ympäristöissä, kuten CERN:n verkostossa (the European
Organization for Nuclear Research). Usein kansainvälisessä toiminnassa ammattikorkeakoulujen rooli
on vahvasti ratkaisukeskeinen. Esimerkiksi Afrikassa on useita projekteja, joissa ammattikorkeakoulut
ovat kehittämässä kansallista ja alueellista osaamista sekä työ- ja elinkeinoelämää.
Ammattikorkeakouluille tehdyn kartoituksen perusteella TKI-toiminnassa on yhteensä 257 puitesopimuksiin perustuvaa yhteistyökumppania sekä 196 yhteistyöverkostoa. Keskimäärin tämä tekee lähes
12 kumppania ja 9 verkostoa jokaista ammattikorkeakoulua kohden. Verkostoissa on lisäksi merkittävä määrä kumppaneita, kaikkiaan tuhansia. Yksittäinen verkosto koostuu tiiveydestä riippuen muutamista partnereista satoihin. Niiden määrän ilmoitti vain puolet vastaajista ja lukumäärä on muutenkin tulkinnanvarainen laskemisen haastavuuden vuoksi. Kansainvälisten kumppaneiden ja verkostojen määrät tosin vaihtelevat huomattavasti ammattikorkeakoulujen välillä, sillä eri korkeakoulut ovat
profiloituneet ja suuntautuneet hyvin eri tavoin (Taulukko 3. Liite 9).

Kansainvälisten puitesopimusperustaisten yhteistyökumppaneiden määrä TKItoiminnassa
Vastaajat
N=22
Yhteensä
kaikki
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AMK
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0-60
Mediaani
Moodi

Kansainvälisten TKIverkostojen määrä, joihin Kansainvälisten TKIammattikorkeakoulunne verkostoissa olevien
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Taulukko 3: Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kansainväliset kumppanuudet. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016. Huom. Puitesopimusperustaiset kumppanuudet eivät sisällä
hanke- tai verkostokumppaneita.
Kansainvälisyys on läsnä ammattikorkeakoulujen arjessa ja toiminnassa. Esimerkiksi vuonna 2014 ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstö osallistui kaikkiaan 852 kansainväliseen vaihtoon. Henkilötyövuosiin verrattuna osuus on merkittävä, vaikkakin tilasto pitää sisällään myös lyhyet, alle kolme kuukautta kestävät, henkilöstövaihdot. Kansainväliset verkostot ovat luonteva osa toimintaa henkilöstön
tasolla, mutta ne kaipaisivat edelleen vakinaistamista ja pitkäjänteisyyttä. Kansainvälisyydestä on
mahdollista ammentaa uudenlainen osaamispotentiaali esimerkiksi laajeneviin ammattikorkeakoulujen kansainvälisten maisteriohjelmiin, joissa osaajien ja alueiden elinkeinoelämän yhdistämisessä yritysten kansainvälisyyskin kehittyy. Parhaimmillaan osaaminen on jalostettavissa myös kansainväliseksi TKI- ja liiketoiminnaksi. (Kuva 54. TKI-johdon työpaja.)
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TKI-Henkilöstövaihdot Suomesta ulkomaille vuonna 2014
Kaikki TKI-henkilötyövuodet (htv)
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Kuva 54. Ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstön kansainväliset henkilöstövaihdot vuonna 2014.
Huom. Kuvassa on esitetty pitkien ja lyhyiden henkilöstövaihtojen lukumäärä yhteensä sekä ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstön määrä henkilötyövuosissa. Lähde: Vipunen.
Ammattikorkeakoulujen toimintaroolin ja tehtävän mukaisesti ei ole tarpeen tehdä tiukkaa rajausta
alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen TKI-toiminnan välillä. Useat TKI-toiminnan teemat, kohteet
ja haasteet ovat yhteisiä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. On vaikea kuvitella laadukasta TKI-toimintaa ilman kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä. Ammattikorkeakoulujen vahvuutena voidaankin pitää mahdollisuutta ja kykyä soveltaa TKI-toiminnan tuloksia eri laajuisiin konteksteihin ja toimintaympäristöihin. (Kysely ammattikorkeakouluille. TKI-johdon työpaja. Liite 9.)
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Kansainvälisyydessä on myös vielä paljon kehitettävää. Rajat ylittävän tutkimus- ja kehittämisyhteistyön toimintamallit ja suunnitelmallisuus eivät ole vielä kaikilta osin vakiintuneet osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa. Toiminta on useissa ammattikorkeakouluissa vielä liian ohuilla resursseilla ja
sirpaloituu lukuisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin. Kansainvälinen TKI-toiminta vaatii kohdentamista, pitkäjänteistä panostusta ja oikeiden kumppanien löytämistä, jotta esimerkiksi Euroopan unionin rahoitushakuihin vaadittava laaja valmistelu tuottaisi tulosta. Vahvojen kumppanuusverkostojen
avulla ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvuudet voivat toteutua myös kansainvälisessä kontekstissa. Lisäksi kansainvälisiä yrityksiä on saatava vahvemmin TKI-kumppaneiksi. Rajat ylittävää yhteistyötä olisikin edistettävä niin hankehakujen, koulutusviennin kuin verkostojen rakentamisen
osalta. (Kysely ammattikorkeakouluille. TKI-johdon työpaja.)
Kansainvälisessä toimintaympäristössä kilpailu on kovempaa kuin kansallisella tai alueellisella tasolla
ja oma osaaminen on kyettävä tuomaan paremmin esille. Koska kansainvälisyys on vahvasti läsnä
ammattikorkeakoulujen toiminnassa, on ammattikorkeakoulujen nähtävä itsensä kansainvälisinä toimijoina – partnereina, vaikuttajina, tiedon ja osaamisen tuottajina, tutkimusyhteisön jäseninä sekä
innovaatioiden ja muutosten ajureina. Roolin tunnistaminen vaatii samalla itsetunnon kohotusta sekä
organisaatiokulttuurin muutosta ja rohkeutta. (OKM 2015, 72. Haastattelut.)

Suositukset
•

•

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteiset innovaatioekosysteemit ovat vastaus Suomen innovaatiojärjestelmän haasteisiin. On panostettava ammattikorkeakoulujen ja työ-ja elinkeinoelämän
kanssa yhteistyössä tehtävään TKI-toimintaan, jossa ovat mukana myös yliopistot ja
tutkimuslaitokset.
Laadukkaan ja vaikuttavan TKI-toiminnan ja opetuksen on perustuttava työelämäosaamiseen ja
viimeiseen tutkimukseen. Uutta osaamista syntyy, kun jokainen opettaja toteuttaa myös tutkimus-,
kehittämis-, ja innovaatiotehtävää ja TKI-toimijoilla on vankka yhteys opetukseen.
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4. Tulevaisuus – ammattikorkeakouluista voima innovaatioekosysteemeihin
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittyminen
Mitä Suomi tarvitsee, jotta se menestyy seuraavat 100 vuotta? Millainen merkitys osaamisella, tiedolla ja luovuudella on 2030 luvun Suomessa? Mistä syntyy uutta työtä, hyvinvointia ja mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kansalaisille? Miten ammattikorkeakoulut muuttuvat ja miten rakennetaan
maailman paras tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä?
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n rakenteellisen kehittämisen selvityksessä visioksi asetettiin tavoite maailman parhaasta korkeakoululaitoksesta. TKI-toiminta ammattikorkeakoulujen perustehtävänä on sen tärkeä ilmentymä. Vision saavuttamiseksi ammattikorkeakoulujen tulee
edistää valtakunnallisesti profiloitumistaan vahvuuksiin keskittyen. Profiloitumiseen liittyy olennaisesti yhteistyö ja verkostojen vahvistaminen niin korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin muiden sidosryhmien kesken. Parhaimmillaan TKI-toiminta yhdistää eri toimijoiden osaamisen innovaatioekosysteemiksi, joka tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin
proaktiivisesti vastaavaa osaamista. (Arene 2016a.)
Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa on ollut kansallinen kasvutarinaa, jossa ammattikorkeakouluista on kehittynyt aito osa suomalaista korkeakoulukokonaisuutta.
Korkeakoulu ilman tutkimustoimintaa ei ole korkeakoulu. Ammattikorkeakouluille tämä ei kuitenkaan ole pelkästään riittänyt, vaan ne ovat luoneet uudenlaista kehittämiseen ja kokeilemiseen perustuvaa TKI-kulttuuria. Tämä on ollut haastava tehtävä, kun samanaikaisesti ammattikorkeakoulujen
uudistustyö ja rahoitus on ollut jatkuvassa muutoksessa. Oma paikka ja rooli on kuitenkin löytynyt ja
sitä on nyt rohkeasti käytettävä. (Kuva 55.)
Ammattikorkeakoulujen ja TKI-toiminnan toimintaedellytysten kehittyminen 2010–2025
-

AMK-lainsäädännön uudistuksen valmistelu (2010)
hallitusohjelma (2011): ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaukset 2011–2012
sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa (2012)
ammattikorkeakoulujen rahoitus kunnilta valtiolle (2012)
toimilupakierros (2013)
rahoitusmallin uudistaminen vuodesta 2015, jonka myötä TKI-toiminnan osuus on 15 % sisältäen
YAMK-tutkinnot
kaikkien ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöittäminen (2013–2015)
keskustelu duaalimallin tulevaisuudesta
hallitusohjelma (2015): korkeakoulutuksen leikkaukset
rahoitusmallin uudistaminen (2016)
sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa (2016)
TKI:n edellytysten kehittäminen on osa tätä prosessia 2016 -

Kuva 55. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ja toimintaedellytysten kehittyminen vuosina 2010–
2015.
Selvää on, että ammattikorkeakoulujen tulee edelleen vahvistaa verkostoihin, osaamiskeskittymiin ja
innovaatioekosysteemeihin liittyviä TKI-rakenteita ja toimintamalleja niin alueellisesti, kansallisesti
kuin kansainvälisesti. Siten ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta voi
saavuttaa maailman parhaan korkeakoululaitoksen vision. Yhteistyöllä, työnjaolla ja verkostoilla voidaan saavuttaa kansainvälinen laatu sekä huippututkimuksen, innovaatioekosysteemien että vaikuttavuuden näkökulmasta. (Kuva 56.)
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Vahvuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyky ja osaaminen Pk-yritysten kehittämiseen.
Aidot työelämäyhteydet, fasiliteetit ja palveluntarjonta.
Monialainen osaaminen ja rajapintojen innovaatiot.
Mahdollisuudet kokeilevaan toimintaan.
Työelämäkäytänteiden tuntemus ja niiden kehittäminen.
Soveltava tutkimus ja TKI-toiminnan strateginen johtaminen
Ketteryys, yhteisluominen (co-creation) käytännönläheisyys ja yrityslähtöisyys.
Olemassa olevat innovaatioekosysteemit, osaamiskeskittymät ja klusterit ovat luontainen
osa toimintaa.
Opiskelijoiden osallistuminen. YAMK-tutkinto-opiskelijat tuovat työelämän näkökulmaa
TKI-toimintaan ja vahvistavat työelämää kehittämisosaamisellaan.
Maantieteellinen edustavuus. Oman alueen ja yritysten tarpeiden tunteminen.
Hyöty on hyvin tunnettu yrityksissä ja alueilla.

Kehityskohteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kansallinen tunnettuus ja näkyvyys. Vanhat mielikuvat rajoittavat kehittymistä ja potentiaalisen hyödyn saamista yhteiskunnassa.
Ammattikorkeakoulujen heikkous kilpailluissa ja kansainvälisissä rahoitushauissa.
Soveltavat ja kokeilevat TKI-rahoitusvälineet uupuvat kansallisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä.
Innovaatioekosysteemin roolit ja toimijat saatava aktiivisemmin näkyväksi ja hyödyksi.
TKI-infrastruktuuria olisi hyödynnettävä paremmin esimerkiksi palveluntarjonnalla ja
markkinoinnilla.
Hyvien käytänteiden välittäminen ja hyödyn osoittaminen.
Käsityksen TKI-toiminnasta niin sisäisesti kuin ulkoisesti kaipaavat yhdenmukaisuutta.
Tutkimustoiminta on nuorta ja kriittinen massa on pieni.
Tasapaino vakauden ja dynaamisuuden välillä.
Markkinoiden laajentaminen ja parempi hyödyntäminen on tarpeen.
Ammattikorkeakoulujen on otettava vahvempi rooli yritysten kansainvälistämisessä.

Kuva 56. Ammattikorkeakoulujen vahvuudet ja heikkoudet kansallisessa innovaatioekosysteemissä.
Yhteenveto haastatteluista. Lähde: Haastattelut.
Ammattikorkeakoulujen selkeänä haasteena on vahvistaa TKI-toimintaa resurssien vähetessä ja toimintaympäristön muuttuessa. Korkeakoulujen yhtenä tehtävänä on hyödyttää ja uudistaa yhteiskuntaa, joten myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan on vastattava yhteiskunnallisiin sekä
työ- ja elinkeinoelämän haasteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Se vaatii yhteistyötä ja uudenlaista
osaamista. Tärkeää on, että korkeakoulut tukevat muutosta avoimella toimintakulttuurilla sekä tarjoamalla vakiintuneita, mutta reagointikykyisiä, toimintamalleja TKI-toiminnan vaikuttavuuden sekä
hyödyntämisen, tuotteistamisen ja kaupallistamisen edistämiseksi. (Kuva 56. Kuva 57.)
Innovaatioekosysteemin rakentamisen kannalta olennaista ei olekaan, pyritäänkö vahvemmiksi kansainvälisiksi toimijoiksi vai vastaamaan paremmin alueen tarpeisiin. Vaikuttava innovaatioekosysteemin toimii alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Ollakseen vahva kansainvälinen toimija, on
ammattikorkeakoulun oltava vahva myös alueellisesti. Vastaavasti alueen tarpeita voidaan parhaiten
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palvella tuottamalla myös kansainvälisesti laadukasta osaamista. Tärkeää on, että ammattikorkeakoulujen rooli ei jää siiloihin vaan ammattikorkeakoulujen perustehtävissä edistetään vuorovaikutteisia toimintamalleja. (Kuva 57. OKM 2015, 71–73. Haastattelut.)

Kuva 57. Ammattikorkeakoulujen haasteet TKI-toiminnassa ja sen kehittämisessä. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
Riittävän osaamisen varmistaminen takaa vaikuttavan TKI-toiminnan jatkuvuuden. Ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden monipuolinen osaaminen sekä opettajien ja opiskelijoiden osallistuminen
TKI-toimintaan tarjoaa merkittävän osaamisresurssin osaamisen kehittymiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Kehitystä tukevia rakenteita tulee vahvistaa avoimeen TKI-toimintaan perustuen. Olennaista
on varmistaa korkeatasoinen osaaminen, myös tutkijakoulutettujen työ- ja elinkeinoelämän tuntemus. Keskeistä on, millaista korkeatasoista osaamista elinkeinoelämä tarvitsee ja miten nykyinen suomalainen tohtorikoulutusjärjestelmä pystyy siihen vastaamaan. Tohtorikoulutuksen laajuus ei ole
haasteena, vaan sen suuntaaminen myös työelämän kannalta relevantilla tavalla. Käytännön asiantuntijuuden yhdistäminen korkeaan tieteelliseen osaamiseen palvelisi uudella tavalla TKI-toimintaa
ja innovaatioekosysteemejä, joissa osaaminen tuodaan myös yritysten hyödynnettäväksi – ei vain
akateemisen yhteisön käyttöön. Kysymys kiinnittyy myös tohtoreiden ja TKI-asiantuntijoiden työuriin.
Ammattikorkeakouluissa osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämistä voidaan vahvistaa tuomalla
urapolkuja ottamalla käyttöön esimerkiksi työelämäprofessori-nimikkeet.

Maailman paras tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä 2030
On syytä vakavasti pohtia, mikä on korkeakoulujen innovaatiotoiminnan ja uuden tiedon tuotannon
tehtävä tulevaisuudessa. Yhteiskunnan tieto- ja osaamisintensiivisyyden vahvistuessa on yhä tärkeämpää panostaa osaamiseen. Kyky hyödyntää tutkimus- ja kehittämistietoa on noussut kriittiseksi
osaamiseksi, ei vain tutkijoiden yksinoikeudeksi. Myös korkeakoulutuksen tulee kyetä tuottamaan
uudenlaisia oppimiseen, tutkimiseen ja innovointiin perustuvia kompetensseja. Ammattikorkeakoulujen kannalta tiedon sovellettavuus ja käytännönläheisyys ovat kriittisiä ydinkompetensseja. Ammattikorkeakoulut tarjoavat uudenlaisen potentiaalin tutkimus- ja innovaatioekosysteemien kokoamisessa, niin maakunnissa kuin kansainvälisesti.
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Korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan ja korkeakoulujen rahoituksen on muututtava. Suomalainen innovaatiojärjestelmä on uudistettava vastaamaan paremmin kansainvälistä kehitystä,
jonka ominaispiirteinä ovat vuorovaikutteisuus, tiedon ja osaamisen yhteisluominen ja avoin innovaatiotoiminta. Tarvitaan ymmärrystä ja toimenpiteitä, joissa sektorikeskeisestä innovaatioketjuajattelusta siirrytään verkostomaisten innovaatioekosysteemien synnyttämiseen. Poikkihallinnollista näkökulmaa tulisi lisätä esimerkiksi vahvistamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen välistä keskustelua tutkimus- ja innovaatiorahoituksen valinnoista.
Innovaatiojärjestelmä on uudistettava duaalimallin luonteen mukaisesti vahvasti ammattikorkeakouluvetoiseksi, koska ammattikorkeakoulujen toimintamallit ja -roolit tuottavat sitä vaikuttavuutta,
mitä innovaatioekosysteemeiltä vaaditaan. Ammattikorkeakoulujen olemassa olevat rakenteet ja toimintamallit luovat vahvan pohjan ja laajan potentiaalin innovaatiojärjestelmän kehittämiselle. Tätä
on tuettava myös poliittisesti ja hallinnollisin kannustein. Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen
innovaatiojärjestelmä arvioidaan varsin heikoksi, mutta siinä nähdään potentiaalia, kun olemassa olevat voimat otetaan käyttöön. (OECD 2017. OKM 2015, 73. Haastattelut. TEK 2017. Kuva 58.)

Miten kansallista TKI-rahoitusta tulisi kohdistaa?
•

•

•
•
•
•
•

Tarvitaan rahoitusta innovaatioille.
– Tekesin ja Suomen Akatemian rahoituksen ja vastuutusten suhde.
– Ammattikorkeakoulujen päästävä paremmin STN-hakuihin. STN:n hakukriteerien tulisi mahdollistaa AMK vetoiset hankkeet tai työpaketit.
– Tekesiä on vahvistettava, mutta se kaipaa myös ketteryyttä.
– Oltava riittävästi lähteitä ja niiden on turvattava osaamisen, tiedon ja innovaatioiden jatkokehitys
– Toisaalta kilpailutetun rahoituksen hakuun menee paljon aikaa ja resursseja
– Tavoitteellista tutkimusrahoitusta tarvitaan lisää
– Näiden rahoitusten rooli EU-rahoituksiin? Vahvistetaanko kv-hakuihin tähtäävää tutkimusta vai tuodaanko kv-hankkeiden osaaminen yrityksiin?
Bottom-up-lähestymistapa yleistyy ja rahoituksen on mahdollistettava se. Tarvitaan uusia instrumentteja.
– Rahoittaja mahdollistajana, ei määrittele, mikä oikeaa toteutusta
– Innovaatioseteli on onnistunut kokeilu. Ketterät instrumentit ovat tarpeen.
Kumppanuusmallien korostuminen. Innovaatioekosysteemiajattelua on korostettava.
Kuka johtaa Suomen innovaatiotoimintaa? Pois sektoriajattelusta laajempiin kokonaisuuksiin. TINin roolia lisättävä.
Rahoitusmallissa olisi palkittava monipuolisemmin TKI-toimintaa ja yhteistyötä. Kilpaillun rahoituksen ohessa perusrahoituksen oltava riittävä ja mahdollistettava yhteistyö.
Olennaista on, että tehty investointi tuottaa hyötyä. Vaikuttavuus on todennettava.
– Uusi työ syntyy pk-yrityksiin, joten niiden kanssa tehtävää työtä on tuettava.
”Nykyinen innovaatiorahoitus menee kansallisesti tietyille toimijoille. Pitäisi räjäyttää
koko järjestelmä. Olisiko vastavaihtoehto, että rahat jaettaisiin tietyssä suhteessa vapaammin korkeakoulujen käytettäväksi?”

Kuva 58. Miten kohdistaisit kansallista TKI-rahoitusta? Kooste asiantuntijahaastatteluista. Lähde:
Haastattelut.
Olennainen osa innovaatioekosysteemiajattelua on myös kansallisen korkeakoulupolitiikan indikaattoreiden uudistaminen. Niiden tulee mahdollistaa vahvemmin yhteistyö sekä tuoda paremmin esiin
tiedon, tulosten ja osaamisen sovellettavuus, ja uudet tiedon vaikuttavuuden muodot. Esimerkiksi
kehittämis-, ja innovaatiotoiminnasta puuttuvat edelleen selkeästi kuvaavat määrälliset ja laadulliset
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mittaristot, joiden perusteella voitaisiin myös kuvata suomalaisen innovaatiojärjestelmän vahvuuksia
ja palkita onnistumisista. Esimerkiksi innovaatiotoiminta ja innovaatioekosysteemit puuttuvat Tilastokeskuksen raportoinnista. Tilastointia on kehitettävä niin, että se tunnistaa innovaatiotoiminnan ja
kaupallisen palvelumyynnin rahoituksessa ja henkilömäärissä.
Ammattikorkeakoulut ylläpitävät ja synnyttävät ensiarvoisen tärkeää ennakoivaa vuoropuhelua työelämän koulutus- ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulevista tarpeista. Ammattikorkeakoulut ovat innovaatioekosysteemin liima (Haastattelut). Nykyisellään ammattikorkeakoululaissa
määriteltyyn tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävään ei ole tiedepoliittisia instrumentteja, vaan
ammattikorkeakoulut on unohdettu liikaa alueellisiksi toimijoiksi ja alueellisten instrumenttien varaan, vaikka niiden vaikuttavuus ja rooli kehittäjinä ja innovaatiotoiminnan edistäjinä on kansallinen.
Ammattikorkeakouluja voidaankin hyödyntää rohkeammin ratkaisuissa ja antaa niille vastuuta tehtävässään luoda vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Ammattikorkeakouluilta
voi myös vaatia tällaisia tuloksia. (Kuva 59.)

Kuva 59. Suomalaisen innovaatiojärjestelmän rahoitusinstrumenttien tarve ja ammattikorkeakoulujen tarjoama ratkaisu.
Suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä tulee mahdollistaa ja tukea innovaatioiden syntymistä jokaisessa vaiheessa. Nykyiset instrumentit tukevat uuden tiedon syntymistä pääosin vain
huippututkimuksessa. Lisäksi jotkin mekanismit tukevat tarpeiden löytymistä ja innovaatioiden hyödyntämistä yritysten toiminnassa. Nämä vaiheet jäävät irrallisiksi ilman tukea käyttöönotettavien ratkaisujen rakentamiselle ja soveltamiselle. Jotta tieto ja osaaminen mukautuvat käyttäjä- ja tarvelähtöiseksi innovaatioksi, tarvitaan soveltavaa tutkimusta, olemassa olevan toiminnan kehittämistä sekä
innovaation testausta käyttäjärajapinnassa kokeilevin tutkimusmenetelmin. Ratkaisu on myös konseptoitava tuotteeksi tai palveluksi, joka on edelleen kaupallistettava. Tavoitteellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan toimintamalli ei perustu ennalta suunniteltuun ja toteutettavaan tutkimusprosessiin,
vaan toimijoiden kykyyn mukautua. Ammattikorkeakouluissa olevaa osaamista, TKI-toiminnan tuloksia ja tutkimusinfrastruktuureja voitaisiin parhaiten hyödyntää yhteistyörajapinnassa. Yritysten kilpailukyvyn takaamiseksi tarvitaan rahoitusinstrumentteja nopeaan, ketterään ja asiakkaiden tarpeista lähtevään kehittämiseen ja muutoshaasteisiin vastaamiseen.
Tarvetta on erityisesti rahoitusinstrumentille, joka sallisi innovaatiokokeiluja tuote- ja palvelukehitykseen. Erityisesti pk-yrityksillä ei monesti ole mahdollisuutta panostaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ilman ulkopuolista apua ja verkostojen turvaa. Kuitenkin yritysten kasvun kannalta tuote65

ja palvelukehitys ovat avainasemassa. Muuten yritykset eivät pysty toimimaan osana uudistuvia alihankinta- tai palveluketjuja esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen osana. Myös yritystoiminnan
ja etenkin start-upien liikkeellesaava voima on monesti kiinni tuesta idean soveltamiselle tai kokeilulle.
Eräs tätä toimintavaihetta tukeva mekanismi on Tekesin innovaatioseteli. Kokeilu on jo lyhyessä
ajassa osoittanut, että ammattikorkeakouluissa oleva osaaminen ja tutkimusinfrastruktuuri voidaan
valjastaa kehittymishaluisten ja kasvupotentiaalia omaavien yritysten käyttöön tukemalla nopeita ja
ketteriä yhteistyön muotoja. Tärkeintä on yhteistyön ja palvelujen kohtaanto ja oikea-aikaisuus. Toisaalta innovaatioiden kehittyminen vaatii myös lyhyitä sysäyksiä laajempia kehittämistoimia ja innovaatioekosysteemien rahoitusta. Innovaatiosetelin myöntämiskriteereitä on suunnattu voimakkaammin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytysten paranemiseen. Se sulkee samalla pienet
start-up yritykset tuen ulkopuolelle. Ammattikorkeakoulut saavat yritysyhteistyön kautta synnytettyä
ja ylläpidettyä ensiarvoisen tärkeää vuoropuhelua työelämään koulutus- ja TKI-tarpeiden ennakoinniksi, joka puolestaan parantaa koulutuksen ja tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta.
Esitämme, että tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kokonaisuutta ja se rahoitusta tarkastellaan laajaalaisesti kaikilta innovaatioekosysteemin osilta. Tällöin maailman paras tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä 2030 rakentuu innovaatioekosysteemin vaatiman yhteistyön ja osaamisen perustalle, jossa
huippututkimus tiedon soveltajat, käyttäjät ja innovaattorit kohtaavat tasavertaisina, toisiaan täydentävinä toimijoina.

Suositukset
•

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Suomi tarvitsee uusia panoksia
erityisesti ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen.

•

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteiset innovaatioekosysteemit ovat vastaus Suomen innovaatiojärjestelmän haasteisiin. On panostettava ammattikorkeakoulujen ja työ-ja elinkeinoelämän
kanssa yhteistyössä tehtävään TKI-toimintaan, jossa ovat mukana myös yliopistot ja tutkimuslaitokset.

•

On suunnattava uusien instrumenttien kautta yhteensä 600 miljoonaa euroa innovaatioekosysteemien tutkimus-, kehittämis,- ja innovaatiorahoitukseen seuraavan viiden vuoden aikana.

•

Ammattikorkeakoulujen TKI-urapolkuja ja -osaamista tulee vahvistaa ottamalla käyttöön työelämäprofessori-tehtävänimike sekä kehittämällä ammatillisesti suuntautuneita ja monialaisia tohtoriopintoja osana suomalaista innovaatiotoimintaa ja koulutusjärjestelmää.

•

Laadukkaan ja vaikuttavan TKI-toiminnan ja opetuksen on perustuttava yritysyhteistyöhön, työelämäosaamiseen ja viimeiseen tutkimukseen. Uutta osaamista syntyy, kun jokainen opettaja toteuttaa
myös tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotehtävää ja TKI-toimijoilla on vankka yhteys opetukseen.
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Liitteet

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja
kehittämistoiminnan rahoitus rahoituslähteittäin
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Liite 1. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus rahoituslähteittäin
vuonna 2015. Lähde: Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu /Tilastokeskus.
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Liite 2. yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot vuosina 2000–2015. Lähde: Tilastokeskus.

70

2015

Valtion tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion
budjetissa vuosina 2000-2014
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Liite 3. Valtion tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion budjetissa vuosina 2000–2014. Lähde: Tilastokeskus.

T&K henkilökunnan henkilötyövuodet suurimmasta pienimpään,
vuosi 2015
Turun AMK
JAMK
Lapin AMK
Laurea
MAMK
HAMK
OAMK
Metropolia
Haaga-Helia
LAMK
Savonia
SeAMK
KAMK
SAMK
Novia
KyAMK
Karelia
Centria
HUMAK
DIAK
TAMK
Saimia
VAMK
Arcada
PolAMK
Högskolan på Åland
0

20

40

60

80

100

HTV

Liite 4. Ammattikorkeakoulujen TKI-henkilökunnan määrä henkilötyövuosina vuonna 2015. Lähde:
Ammattikorkeakoulujen ilmoittamat tiedot / Tilastokeskus. Huom. Tilastokeskus ei tilastoi ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa.
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Ammattikorkeakoulujen t&k-henkilötyövuosien määrän kehitys,
vuodet 2000-2014
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Liite 5. Ammattikorkeakoulujen TK-henkilökunnan määrän kehitys henkilötyövuosina vuosina 2000–
2014. Lähde: Tilastokeskus. Huom. Tilastokeskus ei tilastoi ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa.
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Liite 6. TKI-toiminnan kustannukset eri sektoreilla vuonna 2014. Kuvassa on esitetty henkilötyövuodet miljoonaa euroa kohden. Lähde: Tilastokeskus.
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TKI-toiminnan kehityskohteet
Entistä vuorovaikutteisemmat mallit, n=26
Vuorovaikutteiset toimintamallit, n=11
Eri ryhmien vahvempi osallistaminen
Opettajien osallistuminen TKI-toimintaan
Opiskelijoiden osallistumisen avoin toimintamalli
Opiskelijoiden vahvempi osallistuminen
Alumnien osallistaminen
Yhteistyö, n=6
Alueellinen ja kansallinen yhteistoiminta
Kumppanuuksien systemaattinen kehittäminen
Rajat ylittävä yhteistyö
Roolin vahvistaminen verkostoissa
Synergiaetujen potentiaalin hyödyntäminen
Yhteistyö tutkimuksessa ja rahoitushauissa
Työelämälähtöisyys, n=7
Työelämälähtöisyyden kehittäminen edelleen
Uusien kumppanuuksien kehittäminen
Vahvempi elinkeinoelämän osaaminen henkilöstössä
Vahvempi vuorovaikutuksen hyödyntäminen
Yritysyhteistyön syventäminen ja kehittäminen
Yritysyhteistyö erityisesti SOTE-alalla
Kansainvälisyys, n=2
Kansainvälisyyden laajentaminen

Toiminnan ja tulosten hyödyntämisen kehittäminen, n=16
Avoin TKI-toimintakulttuuri, n =5
Avoin TKI-toimintakulttuuri
IPR-asioiden selkiyttäminen
TKI-infrastruktuurien avaaminen ja hyödyntäminen
Kaupallistaminen, n=6
Tulosten hyödyntäminen ja kaupallistaminen
Kaupallistaminen ja pk-yritysyhteistyö
Liiketoimintapalveluiden systemaattinen kehittäminen
Osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnassa
Rahoituksen hankinta
Paremmat toimintamallit resurssien hyödyntämiseen tarpeita vastaavasti, n=5
Toimintamallit resurssien hyödyntämiseen ja tarpeisiin vastaamiseen

Viestintä, tunnettuus ja tulosten hyödyntäminen, n=15
Kommunikaatio ja viestintä
Julkaisutoiminnan kehittäminen
Näkyvyyden lisääminen
Osaamisen esiin tuominen
TKI-toiminnan tunnettuus
Tulosten hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen eri aikajänteillä
Tutkimustoiminnan tason nostaminen
Viestinnän kehittäminen
Viestintä ja vuorovaikutteisuus
Vuorovaikutuksen ja tiedon hyödyntäminen
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Strategisuus ja painoalalähtöisen osaamisen vahvistaminen, n=14
Strategisuus ja pitkäjänteisyys, n=4
Alueellinen ja valtakunnallinen ennakointi
Strategisen ja pitkäjänteisen toiminnan kehittäminen
Yhteistyö ja työnjako
Osaamisen vahvistaminen, n=2
Osaamisen kehittäminen TKI-toiminnan avulla
TKI-osaamisen kehittäminen
Vaikuttavuus, n=8
Vaikuttavuuden arviointi ja seuranta
Vaikuttavuus strategioissa ja toiminnassa

Liite 7: Ammattikorkeakoulujen kehittämiskohteet TKI-toiminnan vaikuttavuuden edistämisessä ja
käytäntöön viemisessä. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.

Liite 8. Ammattikorkeakoulujen arvio sidosryhmien TKI-toimintaan osallistumisen aktiivisuudesta ja
sen merkityksestä. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, marraskuu 2016.
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Ammattikorkeakoulujen julkaisujen kansainvälisyys pääluokittain,
vuodet 2010-2015
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A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, n=3795
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, n=2610
C Tieteelliset kirjat (monografiat), n=536
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, n=12970
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, n=5154
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta, n=5575
G Opinnäytteet, n=10
H Patentit ja keksintöilmoitukset, n=274
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset…
Yhteensä, n=31870
Kotimainen

Kansainvälinen

Tuntematon

Liite 9. Ammattikorkeakoulujen julkaisujen kansainvälisyys pääluokittain, vuodet 2010-2015. Lähde:
Vipunen.
Kansainvälinen yhteistyö
Vahvuudet
- Käyttäjälähtöinen näkökulma
- Living labs
- Yrityskumppaneita Suomessa
- Monialaisuus ja -tieteisyys, menetelmien variaatiot
- AMKit onnistuvat kv-vertailussa hyvin
- Alueellinen vaikutus
- AMK-henkilöstön uskallus tehdä mukavuusalueen ulkopuolella
- Ketteryys, opiskelijat mukaan
- Vastataan politiikkaohjelmia
- Suomessa ketterää dataa
Mahdollisuudet
- KV-vaihtorajapinta laaja
- Myydään vahvuuksilla ja profiloinnilla
- EU:ssa saa rahaa
- Mahdollisuus vaikuttaa Eurooppaan
- Yritysten kumppaneina kv-hankkeisiin
- Omien infrojen käyttö
- Yritysmaailman tarve kansainvälistyä
- Kyky kokeilla!
- Koulutus muotoutuu tki-tarpeisiin kvpuolella nopeasti
- Luotettavuus
- Vaihto-ohjelmat toimivat TKIsyötteenä
- Sote voi nostaa Suomea ja amkeja
maailman kartalla

Heikkoudet
- Tietoisuus, missä kv-verkostoissa ammattikorkeakouluja
on
- Rahoitusmalli ei kannusta kansainvälisyyteen
- Kansainvälisissä TKI-kumppanuuksissa ja verkostoissa kehitettävää
- Kumppaneiksi tarvitaan kansainvälisiä yrityksiä
- Kv-hankkeiden valmisteluun ja kv-kumppanuuksien rakentamiseen ei riittävästi resursseja
- Lyhyt perinne
- Lobbaustaito EU-ohjelmissa

Uhat
-
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EU-kehitys?
Ulkoinen rahoitus -> TKI-tuki vähenee, työkuorma opettajille ja tutkijoille
Ei jaeta verkostoja
AMXIT
Ei resursseja tehdä (osaaminen, €)
KV-vaihdot eivät syötä TKI-toimintaa
KV-hankeosaaminen näivettyy, päivitykset
Opetus ≠ TKI
Nyk. palkkausrakenne vaikeuttaa kv-osaajien rekryä
Kv-tki-tulevaisuus on hankala nähdä
Kärsimättömyys

Ratkaisut
Kv-tuki indikaattoriksi uuteen rahoitusmalliin
TKI-johtajille kv-verkostojen vastuuhlöt/AMkit sekä tietojenvaihtofoorumi
TKI-koulutusvienti (TKI edellyttää koulutusta ja koulutus TKI:tä) = kehittämiskokonaisuudet
AMK ltd yhteiseksi myyntiyhtiöksi
Sopimuksellinen yhteistyö kv-partnereiden ja verkostojen kanssa + vuosittainen kehittäminen ja seuranta
AMKit ja matkanjärjestäjät yhteistyöhön: revontulta ja amkien osaamisesta oppimista
Palkkausrakenteeseen joustavuutta: kv-osaajien rekrytointi
KV-alumnien ja -opiskelijoiden hyödyntäminen mm kontaktien järjestämisessä
Liite 10. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kansainvälisyyden SWOT-analyysi. Lähde: TKI-johdon
työpaja.

Liite 11. Kokeilevan kehittämisen ekosysteemi Saimaan ammattikorkeakoulussa. Juvonen et. al. 2016.
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Onko kyseessä TKI-ympäristö vai -infrastruktuuri? N=204
Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatioinfrastruktuuri
46 %

Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatioympäristö
54 %

Liite 12. Kartoituksessa ilmoitetun kohteen luokittelu ympäristöksi tai infrastruktuuriksi. Lähde: Viitasaari, Päällysaho, 2016.

Ammattikorkeakoulujen ympäristöjen ja infrastruktuurien muut
omistajat ja yhteiskäyttöisyyteen sitoutuneet organisaatiot,
N=204
0%
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Osuus kaikista ympäristöistä ja infrastruktuureista
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Yhteistyöorganisaation laji

Tutkimuslaitos
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Ammatillinen oppilaitos
Kirjasto, museo
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Sairaanhoitopiiri/ sairaala
Muu Sote-alan toimija
Virasto

4%
2%
3%

Kunnallinen toimija

5%

Yritys
Muu

18%

15%
3%

Kuinka suuressa osassa ympäristöjä ja infrastruktuureja omistajana tai sopimuksellisesti
yhteiskäyttöisyyteen on sitoutunut eri organisaatioita?

Liite 13. Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöjen ja infrastruktuurien muut omistajat tai yhteiskäyttöisyyteen sitoutuneet organisaatiot. Huom. osuudet on laskettu kaikista vastauksista. Lähde: Viitasaari, Päällysaho, 2016.
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20%

Ympäristöjen ja infrastruktuurien käyttötarkoitus, n=204
Tieteellinen tutkimuskäyttö

Soveltava tutkimuskäyttö

Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö

Muu mittaus tai testauskäyttö

Opetuskäyttö

Yrityskäyttö

Muu palvelumyynti
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Osuus kaikista
Ensisijainen käyttötarkoitus

Toissijainen käyttötarkoitus

Liite 14. TKI-ympäristöjen ja -infrastruktuurien käyttötarkoitus. Kuvassa ensisijaisten ja toissijaisten
käyttötarkoitusten osuudet on laskettu kaikista vastauksista, n=204. Lähde: Viitasaari, Päällysaho,
2016.
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35%

Liite 15. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympäristöt ja infrastruktuurit tieteenaloittain. Lähde: Viitasaari, Päällysaho, 2016.
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Esimerkkejä ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemeistä
Arcada: Itseohjautuva työyhteisö
Esittelemämme hoitomalli on hollantilaisen Jos de Blokin terveydenhuolto-organisaatiolle kehitetyn Buurtzorgin
mallin mukainen. Mallia on toteutettu useassa eri maassa ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Työ- ja asiakastyytyväisyys on kasvanut ja malli on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi. Malli perustuu olennaiseen eli hoitotyöhön keskittymiseen ja asioiden pitämiseen yksinkertaisina. Itseohjautuvat hoitotyön tiimit koostuvat 6-8 tasaveroisesta työntekijästä, esimiestä ei ole, työhön liittyvistä asioista kuten lomista, rekrytoinneista, työvuoroista jne päätetään tiimin sisällä, päämääränä on konsensus. Työntekijöiden hallintoon käyttämä aika on vähäinen, työntekijät
saavat keskittyä omaan erityisosaamiseen.
Tässä hankkeessa Hollannissa kehitettyä mallia sovelletaan Suomessa kolmen eri suuruisen kunnan kotihoidossa.
Kokeilukuntien työntekijät valmennetaan omaksumaan uudenlainen itseohjautuva työkulttuuri ja valmennuksella
motivoidaan muutokseen. Läpinäkyvyyden saavuttamiseksi luodaan organisaation sisäinen viestintäkanava. Valmennus jatkuu koko hankkeen ajan. Mallin toimivuus testataan pienryhmissä jokaisessa kokeilukunnassa. Mallin
vaikutus työhyvinvoinnille, asiakastyytyväisyydelle ja tuottavuudelle mitataan kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin mittarein. Hankkeen tuloksina ovat: mallin toimivuus Suomen sosiaali-ja terveydenhuollossa koskien henkilökunnan työhyvinvointia, asiakastyytyväisyyttä ja taloudellista tuottavuutta.
Arcada koordinoi hanketta ja se toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan Teknillisen yliopiston (LUT) ja THL:n
kanssa.
Centria-ammattikorkeakoulu: Keski-Pohjanmaan kemia- ja biotalousklusteri
Keski-Pohjanmaalla sijaitsee Suomessa ainutlaatuinen kemia ja biotalouden tuotannollinen ja tutkimuksellinen keskittymä. Alueella tehtävän tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöllä edistetään kemia-alan lisäksi luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä ja vähähiilistätaloutta valtakunnallisella tasolla. Kokkolan seudulla kemian alan osaaminen
on kansainvälisesti korkealla tasolla. Kokkolan seudulla on monipuoliset opiskelumahdollisuudet kemian alalla, kemian opinnot voi aloittaa ammattiopistossa ja valmistua yliopistokeskuksesta vaikkapa tohtoriksi. Kokkolan seudun
kemianteollisuuden ydin on Kokkola Industrial Park, KIP, joka on epäorgaanisen kemian suurin keskittymä Pohjoismaissa. Nykyisin alue on nykyaikainen, kasvava teollisuusalue, joka tarjoaa yrityksille monia synergiaetuja. Alueella
toimii noin 70 yritystä, joista kymmenen on erilaisia kemian tuotteita valmistavia teollisia yrityksiä.
Kokkolan alueella on panostettu vahvasti tutkimusympäristöihin. Centria ammattikorkeakoulun kanssa yhteisissä
tutkimuslaboratorioissa toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Lisäksi teknologiakeskus Ketekin laboratoriot
ovat yhdistymässä tähän. Laboratorioita on kehitetty vahvasti vuosien varrella ja siellä on mm. pilot-mittakaavainen
kemian prosessien koetehdas. Akkukemikaalien tutkimusta varten perustettiin akku-tutkimuslaboratorio. Centria
suorittaa kemian ja biotalouden painoalalla tutkimus- ja kehitystoimia kemianteollisuuden, bioenergian sekä maatalouden tuotteisiin, prosesseihin, teknologioihin ja palveluihin liittyen. Myös biotuoteteollisuus ja cleantech ovat useiden toimialojen kehittyviä trendejä, jotka liittyvät olennaisesti kemian ja biotalouden painoalaan. Tällä hetkellä Centriassa on käynnissä 18 kemia- ja biotaloushanketta, jonka kokonaisarvo on n. 12 M €.
Keski-Pohjanmaalla toimivia keskeisimpiä tutkimusorganisaatioita ovat Centria-ammatikorkeakoulun lisäksi Metsäntutkimuslaitos (Metla), Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Geologiantutkimuskeskuksen (GTK) LänsiSuomen yksikkö sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) taustayliopistoineen (Jyväskylä, Oulu ja Vaasa). Ns.
kampusajattelun mukainen yhteistyö verkoston toimijoiden kanssa tehostaa tutkimusta ja lisää sen vaikuttavuutta.
Keski-Pohjanmaan monipuolinen laboratoriokeskittymä palvelee niin kemian suurteollisuutta kuin luonnonvaraelinkeinoihin liittyvää tutkimusta.
Centria ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Laaja-alaiset opintokokonaisuudet heijastuvat myös tulevaisuuden työkentille, kemiantekniikan
insinööri kun voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Erityisesti vahvassa kasvussa ole-
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valla kaivosalalla on kova tarve nuorille, osaaville insinööreille. Kemiantekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joiden avulla voit kasvattaa osaamistasi kaivosalalla, uusiutuvien energiavarojen parissa tai
englanninkielellä ympäristökemiassa ja -teknologiassa.
Lisätietoa:
http://www.biolaakso.fi/sites/biolaakso.fi/files/16517_Biolaakso-taustaraportti_2_0.pdf
http://www.kosek.fi/kokkolan-seutu/kemia/
Diakonia-ammattikorkeakoulu: Mun elämä innovaatioekosysteemi
3X10D Kysely on lasten, nuorten, perheiden ja työikäisten laaja-alainen elämäntilanteen kartoittamisen väline. Kyselyllä kartoitetaan itsearvioinnin pohjalta elämäntilannetta jonka seurauksena asianosainen voi saada ulkopuolisen
arvion elämäntilanteestaan ja tarvittaessa ohjeita tuen hakemiseen. Mittaria voidaan soveltaa itsearvioinnissa,
mutta myös asiantuntijoiden kanssa keskustelun pohjana. Mittari lisää asiakasnäkökulmaa ja mahdollistaa elämänhallinnan seurantaa ja vahvistumista. Mittarin soveltamista myös erityisryhmiin (esimerkiksi maahanmuuttajat ja
turvapaikanhakijat) on suunnitteilla.
Innovaatioekosysteemissä on mukana tässä vaiheessa Kuopion kaupunki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, hallituksen
kärkihanke ODA (erityisesti Espoo ja Porvoo), yksittäisiä hankkeita ja tässä vaiheessa yksi yritys. Keskustelun alla on
myös mittarin hyödyntämisestä yhdessä innovatiivisessa koulukokeilussa. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-amk olivat
mukana 3X10D Kyselyn tilastollisessa testausvaiheessa. Eräs osa ekosysteemiä on mittarin tieteellinen validointi,
missä tehdään yhteistyötä THL:n TOIMI-verkoston kanssa. Diak on mukana STEAn sparrausryhmässä, missä haetaan
rahoitusta nuorten jatkopolkujen selvittämiseen itsearvioinnin jälkeen. Keskeinen tavoite on saada yhteys 3X10D
Kyselyn tulosten ja paikallisten järjestöjen välille.
Mittaria rakennettiin Kuopion kaupungissa, mutta sen ainakin osittainen hyödyntäminen on suunnitteilla maakunnan LAPE-kehittämistyössä. Alueellisuus on mukana myös visioissa rakentaa mittarista mobiiliversio, joka hyödyntäisi
paikkatietoa.
Yhteistyössä on rakentunut 3X10D Kyselyn lisäksi Mun elämä Elämänpyörä ja asiakkaan hyvinvointisuunnitelma.
Näitä yhdistää moniammatillinen työskentelytapa. Ekosysteemi on rakentunut kahden toisiinsa luottavan toimijan
kesken ja laajentunut tarpeiden mukaan. Kaiken aikaa toiminta on ollut avointa myös muiden tulla mukaan. Tuloksia
on esitelty ja tullaan esittelemään myös kansainvälisissä terveysalan ja kuntien seminaareissa.
https://www.innokyla.fi/web/verstas1918709
http://kokeilevasuomi.fi/blogi/-/blogs/kuopion-kokeilu-osoitti-nuoria-voi-tukea-ilman-siiloja?_33_redirect=http%3A%2F%2Fkokeilevasuomi.fi%2Fblogi%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/nuoren-elamantilanteen-hahmottaminen-3x10d-mittarilla/#.WKv3LFWLTIV
Haaga-Helia (ym.): DIMECC-innovaatioekosysteemi
DIMECC leads the systemic transformation in Finnish technology industries towards the digital era. DIMECC brings
shared vision and all the enthusiastic & committed people into the same boat. Manufacturing industry creates
value added, generates export, and leverages the income to society via employment.
Vision:
DIMECC is the leading co-creation platform for digital transformations.
Facts
•

50M€+ program volume 2016
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•

400+ customers

•

2000+ professionals

•

10+ co-creation fasilitators

•

10+ program managers

•

69 shareholder organisations

•

200M€+ new program volume ready to be launched

•

Since 2008: 3000+ publications, almost 1B€ company-driven projects

20-kertainen tuotto
•

DIMECCin ohjelmatoimijoiden v.2015 itse laskema liiketoimintapotentiaali ohjelmissa tehdylle työlle oli 2,4
mrd €

•

DIMECCin ohjelmiin sijoitettiin 2010-2014 256 M€, josta yksityistä rahaa 47% eli 120 M€.

 20-kertainen tuotto yksityiselle rahalle JA
 valtava kumulatiivinen avoin osaamiskertymä oppi- ja tutkimuslaitoksiin JA
 N. 600 M€ ALV-verotuotto valtiolle (n. 4-kertainen tuotto)

Humanistinen ammattikorkeakoulu: Creve
Tarpeet HumakCrevenpalvelulle eli uusien kasvuyritysten ongelmat
Oppimisen hitaus > Tarjotaan nopeampi reitti oppimiseen
 Menestymisessä on kyse siitä, kuinka nopeasti yritys eli tiimi pystyy oppimaan ja toimimaan opitun mukaisesti
 Henkilön oman oppimisen ja kehityksen nopeuttaminen on a ja o
 Varmistetaan jo toimivien yritysten kyky pysyä mukana markkinan vaatimassa jatkuvassa muutoksessa
Epävarmuus, tuen puute > Tarjotaan henkilökohtainen tuki tiimiin, elämäntilanteeseen ja liiketoimintaan
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Oma henkilökohtainen vuoristorata syö yrittäjää, tarjotaan ammattimainen ja ratkaisukeskeinen tuki henkisen jaksamisen tueksi
 Tarjotaan jatkuva pitkäkestoinen tuki yrittäjyyden suunnittelusta liiketoiminnan kasvuun
Käytännön kokemuksen ja tiedon puute > Tarjotaan parhaat saman läpikäyneet advisorit
 Advisorit ja mentorit oman alan tuoreen kansainvälisen bisneksen rakentaneista yrittäjistä
Humak Crevessä kansainvälistä liiketoimintaa on käynnistänyt pian 40 luovien alojen yritystä. Asiakkuudet jatkuvat
1 –3 vuotta. Käynnistyneistä yrityksistä merkittävä osa saanut enkelisijoituksia, laajaa media-huomiota ja palkittu
alansa kärkinä. HumakCreve valmentaa vuosittain n. 600 yrittäjää. Toteutamme valmennuksia itse sekä kumppaneiden kautta.
HumakCreven yrittäjäverkostoon kuuluu yli 70 luovien alojen kokenutta ammattilaista. Humakissa meitä on jo lähes 150 asiantuntijaa ja verkostomme advisorit ovat kansainvälisesti alansa huippuja. HumakCreve on valtakunnallinen kumppani luovaan osaamiseen.
Lisätietoa: www.creve.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus – Suomen suurin ammattikorkeakouluvetoinen osaamiskeskittymä
Hämeenlinnan korkeakoulukeskus on Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), paikallisen teknologiakeskuksen sekä
noin 100 yrityksen ympärille muodostunut osaamiskeskittymä. Korkeakoulukeskus on syksystä 2017 alkaen 4500
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijan ja henkilöstön opiskelu- ja työpaikka. Lisäksi se on työpaikka 1000 yrityksissä toimiville osaajille. Korkeakoulun opiskelijat ja henkilöstö muodostavat koulutuksen ja tutkimuksen kautta innovaatioekosysteemin ytimen. Ilman yritysten läsnäoloa aito innovaatioekosysteemi olisi jäänyt syntymättä. Tarina
alkoi jo yli 10 vuotta sitten. Nyt tähän tarinaan tulee uusia lukuja ja sivuja.
Korkeakoulukeskuksen rakentamisella vastataan tulevaisuuden haasteisiin HAMKin toiminta-alueella. Tämä tarkoittaa uudenlaista toimintakulttuuria: korkeatasoista tutkimusta, uudenlaista oppimiskulttuuria, uusia työnteon tapoja
ja enemmän yhteiskehittelyä. Korkeakoulukeskuksen tilat on suunniteltu tukemaan tällaista toimintakulttuuria.
Hämeen ammattikorkeakoulun profiilien mukaiset tutkimusyksiköt toimivat korkeakoulukeskuksessa. Yksiköt palvelevat myös muita HAMKin toiminta-alueen kuntia ja kaupunkeja. Näin ollen osaamiskeskittymä on alueellisesti laaja
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kokonaisuus. HAMKin tutkimusyksiköt Ammatillinen osaaminen, Biotalous, Ohutlevykeskus ja Älykkäät palvelut tutkivat työelämästä nousevia ilmiöitä. Korkeakoulukeskuksen muodostama toimijaverkosto tuottaa uutta tietoa, nopeuttaa selvästi yritysten tuotekehitystä ja kehittää uusia alueen hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.
Korkeakoulukeskusalueen laajetessa ja palvelujen vahvistuessa sen vetovoima kasvaa edelleen. Opiskelijoille Korkeakoulukeskus tarkoittaa monipuolisempia opiskelumahdollisuuksia kansainvälisessä oppimisympäristössä, lisääntyvää asuntotarjontaa sekä aiempaa parempia lähipalveluja. Uudistuvat päivittäispalvelut takaavat myös alueen
asukkaiden ja työssäkäyvien viihtyvyyden. Palvelujen parantumisesta hyötyvät myös yritykset.
Näistä elementeistä syntyy toimiva innovaatioekosysteemi Hämeeseen.
Korkeakoulukeskuksen esittelyä:
Unelmien kampus – opiskelijat innovaatioekosysteemiä ideoimassa https://www.theseus.fi/handle/10024/34385
Ammatillisen korkeakoulun kehittymisen näkökulma
http://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/korkeakoulukeskus/Sivut/default.aspx
http://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/korkeakoulukeskus/Documents/Korkeakoulukeskus-HAMK-Visamaki.pdf
Kaupungin ja kaupunkilaisten näkökulma
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kaavat-ja-rakentaminen/Kaavoitus/Vahvistettuja-kaavoja/Visamaen-pelto2014-akm/
Video Korkeakoulukeskuksen merkityksestä
https://www.youtube.com/watch?v=YltfJ7mQ3pM&t=56s
HAMKin profiilien mukaisia tuloksia ja tuotoksia:
Ammatillista osaamista tutkitaan sekä osaamista viedään ja tuodaan (Ammatillinen osaaminen)
http://www.hamk.fi/english/collaboration-and-research/professional-excellence/global-education-rd/Sivut/default.aspx
Biotalous on alueen kehittämisen keskiössä (Biotalous)
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/jatteista-raaka-aineeksi-pilaantumista-hidastamalla/#.WKqMXEfHVQM
Hämeenlinna on vahva teräsosaamisen kotikaupunki (Ohutlevykeskus)
http://www.hamk.fi/verkostot/scec/Sivut/default.aspx
Digitaalisuus on HAMKin tutkimuksen keskiössä (Älykkäät palvelut)
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/alykkaat-palvelut/Sivut/default.aspx
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: JAMK GENERATOR
Yrittäjyyden ja innovaatioiden edistäminen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu on keskeinen toimija alueen innovaatioekosysteemissä. Yrittäjyys on toimintaa
läpileikkaava teema sekä keskeinen strateginen valinta. Yrittäjyyden painopistevalinnat Jamkissa ovat kasvuyrittäjyys, monialainen yrittäjyyskoulutus osana tutkintoja sekä monialaiset yrittäjyyden oppimisympäristöt ja käytännönläheiset lab-oppimisympristöt. Pedagogiassa yrittäjyys ja innovaatiot näkyvät tiimi- ja projektioppimisen
vahvistamisessa.
Laaja verkottuminen on osa toimivaa yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä Jamkissa. Kumppaneiden kanssa tehtävä monialainen ja yliorganisatorinen yhteistyö on pitkäjänteistä, vaikuttavaa ja tunnettua, mm. Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen Yrittäjien ja kauppakamarin, Jyväskylän Yritystehtaan ja muiden alueen oppilaitosten,
laajasti yrityssektorin ja Kasvu Openin kanssa. Edu Cluster yhteistyössä (alueen korkeakoulujen ja koulutuskuntayhtymän yhteinen strategia- ja tulevaisuussuunnittelutyö) huomioidaan monipuolisesti yhteinen yrittäjyys- ja
innovaatiotoiminta. Yhä tärkeämmiksi kumppaneiksi nousevat myös opiskelijoiden omat yrittäjyysyhteisöt.
Kasvu Openin on yksi merkittävimpiä valtakunnallisia kasvuyritystoiminnan edistäjiä.
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Verkottunut yhteistyö toteutuu monella eri tavalla: mm. yhteisinä kampanjoina ja projekteina, yhteisinä resursseina ja tapahtumina, yhteisenä virtaavana suunnitteluprosessina. Opiskelijoille yhteistyö ja verkottuminen tarkoittaa yhä enemmän yhteisiä opintopolkuja, monialaisia yrittäjyys- ja innovaatio-orientoituneita ja työelämälähtöisiä opintomahdollisuuksia sekä konkreettista verkottumista työelämään.
Kansainvälinen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta Jamk:ssa näkyy mm. yrittäjyyden koulutusviennissä, kansainvälisten yliopistojen kanssa tehtävässä kehittämisyhteistyössä, tutkimus- ja konferenssiyhteis-työssä. Verkostossa
ovat aktiivisia mm. UIIN, MOC at Harvard Business School, Venture Well, Enable Ventures, San Jose State University, European Network of Living Labs, Arizona State University, Stanford University. Innovaatio- ja yrittäjyysopintojen ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamista tehdään kansainvälisessä yhteistyössä.
2011-2015 opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa rekisteröitiin yli 100 uutta yritystä. Yrittäjä-alumniverkostosta löytyy vähintään 270 menestyvää yrittäjää. Tunnetuin yrittäjyyskasvatuksen muoto on Jamk:in yrittäjyyspedagoginen huippuyksikkö Tiimiakatemia. 2011 perustettiin JAMK Generator, jonka tehtävä on monialaistaa ja laajentaa yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa koko korkeakouluun ja toimia alueen verkostoissa aktiivisena
vaikuttajana. Yksiköihin on nimetty yrittäjyyskoordinaattori ja muiden yritys- ja innovaatiovalmentajien määrä
(yli 40) organisaatiossa kasvaa – verkostoa koulute-taan ja osallistetaan. Myös yrityshautomotoiminta on osa
Jamk Generatorin tehtävää.
Kaikkiin tutkintoihin on Jamk:ssa sisällytetty ”Yrittäjyyspolku”, joka on opinnollistettu kokonaisuus innovaatio- ja
yrittäjyysopintoja pakollisina. Lisäksi yrittäjyysopintoja on mahdollista laajentaa harjoitteluun, opinnäytetyöhön,
omaan yritystoimintaan tai yritysyhteistyöhön. Kaikkien opiskelijoiden on mahdollista osallistua monialaiseen
innovaatioviikkoon, jossa ratkaistaan aitoja työelämän ongelmia – vuosittain yli 50 toimeksiantoa.
Innovaatioekosysteemi alueella elää ja kehittyy. Juuri nyt valmistellaan alueen ja kaupungin ”kehitys-alustojen”
ja strategisten kärkien vahvistamiseksi uusia skaalattavia lab-tyyppisiä toimintamalleja toteutettavaksi yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Pilotteja on toteutettu ja kehittämistyö on hyvässä vauhdissa. Näissä toteutuksissa
keskiössä on markkinalähtöisten ongelmien ratkominen ja olemassa olevien yritysten kasvu oppilaitosten asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteisenä prosessina. Jyväskylän erityisenä ajankohtaisena kärkenä
on ns. Sport-Health-Welness, jossa Jamk:lla on erityistä osaamista.
Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan mm. syntyneiden opintopisteiden määrinä, opiskelijoiden ja opettajien itsearvioinnin kautta, syntyneiden yritysten ja patenttien määrällä – mm. kansainvälisin
HEInnovate-kriteerein, sekä yhteistyöverkostossa/ekosysteemissä yhdessä kokonaisvaikuttavuutta arvioiden.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Kuitulaboratorio
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio tekee soveltavaa tutkimusta, ja tarjoaa tutkimus- ja kehittämispalveluja metsäbiotalouden, teknologiateollisuuden sekä puhtaiden teknologioiden yrityksille. TKI-palvelut kattavat eri mittakaavaisen koeajotoiminnan sekä analyysipalvelut, jotka tukevat alan uusien prosessi- ja teknologiainnovaatioiden saattamista liiketoiminnaksi.
Innovaatioekosysteemissä on mukana lähes kaikki alan suomalaiset merkittävät suuryritykset sekä lukuisa joukko eri
elinkaaren vaiheessa olevia pk-yrityksiä. Tutkimuslaitokset ja tiedekorkeakoulut ovat yhteistyössä joko sopimusperustaisesti tai projektiyhteistyössä. Sopimusyhteistyössä ovat Aalto-yliopisto (puunjalostustekniikka) sekä Luonnonvarakeskus. Projektiyhteistyössä ovat mukana VTT (useita yksikköjä), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Geologinen tutkimuskeskus sekä Oulun ja Itä-Suomen yliopistot.
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Toiminta Kuitulaboratoriossa on samaan aikaan sekä paikallista, alueellista että kansallista. Se toteuttaa Etelä-Savon
älykkään erikoistumisen strategiaa. Samalla se on merkittävä kansallinen toimija suuren mittakaavan metsäbiojalostamojen tuotantoprosessien TKI-toiminnassa sekä nopeiden alan sekoitusilmiöiden, hiilidioksidin hyödyntämisen
sekä mikrokiteisen selluloosan tutkimuksessa.
Tulokset ovat olleet merkittävät suomalaisen teollisuuden uudistamiseksi, ja laboratorio on ollut yritysten kanssa
yhteistyössä edesauttamassa useiden innovaatioiden toteuttamisessa. Näitä ovat esimerkiksi:
• Ruskean massan pesuhäviön on-line mittaus sellutehdas – metsäbiojalostamossa
• Hiilidioksidin talteenotto –prosessi ja start-up yrityksen teknologiayhteistyö Xamk patentin pohjalta
• Mikrokiteisen selluloosan avoimen innovaation pilot-ympäristö yhteistyössä Aalto-yliopiston ja yritysten
kanssa (AaltoCell™)
• Kuplakoko -mittausinnovaatiot Kuitulinjalla
• NMR-mittausteknologiainnovaatiot
• Flash –Mixing -tulokset haitta-aineiden / harvinaisten maametallien talteenottoon kaivosvesistä
• Flash Mixing –tutkimusympäristö ja TKI-tulokset paperin ja kartongin valmistuksen kemikaalisekoituksessa
• Moniteknologinen koko ajan uusia ratkaisuja teollisuuteen synnyttävä innovaatioyhteistyön malli

Lisätietoa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/kuitulaboratorio/
Kajaanin ammattikorkeakoulu: CEMIS- mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus
Kajaanin ammattikorkeakoulu on mukana CEMIS- toiminnassa. CEMIS (Centre for Measurement and Information
Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC - Tieteen tietotekniikan
keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus.
CEMIS keskittyy valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen, kuten kehittyvän biotalouden kaivannaisteollisuuden, liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaattoriteknologian mittaus- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämiseen.
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CEMISissä työskentelee yli 100 mittaus- ja tietojärjestelmien asiantuntijaa. Keskuksen vuosirahoitus on noin 10 milj.
€ vuodessa.
Visiomme on olla vuoteen 2020 mennessä kansainvälinen, haluttu yhteistyökumppani uuden mittaus- ja tietojärjestelmäteknologiaosaamisen kehittämisessä. CEMISin missiona on tuottaa mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja
niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille alan huippuosaajia, uutta teknologiaa ja uutta liiketoimintaa tarjoamalla tutkimus- ja kehityspalveluita sekä korkeakoulutason koulutusta innovatiivisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin tähtääville opiskelijoille keskus tarjoaa innostavan koulutusympäristön ja
kehityshaluisille tutkijoille ja asiantuntijoille innovatiivisen ja kansainvälisen työskentely-ympäristön.
KAMK on Cemis toiminnassa toiseksi suurin toimija volyymiltaan ja ainoa ammattikorkeakoulu. Cemiksen toiminnalla
on vahva alueellinen lähtökohta, jossa on tavoitteena että alueella toimijat tekevät organisoidusti ja verkostomaisesti tiivistä yhteistyötä.
KAMKin toiminta Cemiksessä tapahtuu osaamisalueista kone- ja kaivostekniikassa, tietojärjestelmissä sekä TKI- palveluissa kaupallistamispalvelujen osalta. Vuositasolla yrityksiä on Cemiksen toiminnassa mukana keskimäärin yli 100
painottuen Kainuuseen ja lähimaakuntiin, mutta mukana on myös kansainvälisiä yrityksiä ja muita organisointeja
mm. Etelä-Amerikasta.
CEMIS toiminnassa keskeisenä tavoitteena on saattaa yhteen alueella toimivien kumppanien osaamista ja verkostoja. Tätä työtä tehdään CEMIS- organisaatiossa eri tasoilla. Strategiaryhmä päättää linjaukset ja operatiivisella tasolla pyritään yhdistämään osaamista esimerkiksi kansainvälisissä hankehauissa. CEMIS välittää tietoa kumppaneille
hyvissä ajoin soveltuvista kansainvälisistä hauista mm. Horizon 2020 ohjelmassa sekä on mukana käytännön hanketoteutuksessa.
Kajaanin ammattikorkeakoulun näkökulmasta Cemis on täyttänyt hyvin tarkoituksensa. Se toimii luontaisena ja monipuolisena verkostona, joka sisällä työnjako on kaikkia toimijoita hyödyttävä. Myös aluevaikuttavuus on suurempi
CEMIS- verkoston kautta ja se on edesauttanut KAMKin kansainvälisen tason TKI-toiminnan kehittymisessä.
CEMIS http://www.cemis.fi/
http://www.cemis.fi/suomeksi/tausta
Karelia-AMK: Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit
Toiminta on koulutus ja TKI-toimintaa laajasti katsottuna metsäbiotalouden, uusiutuvan energian, ympäristön ja
materiaalien käytön tehokuuden ja kestävyyden alueella. Tavoitteena on toteuttaa kehitystoimintaa monialaista
osaamista hyödyntäen ja niin, että kehitystyön tuloksia ja uusia toimintamalleja voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon eri osaamisalojen tutkintojen koulutuksessa ml. harjoittelut ja opinnäytetyöt.
Kehitystoimintaan osallistuu maakuntatasolla kaikki johtavat elinkeinoelämän ja hallinnon organisaatiot; maakuntaliitto, ELY-keskus, LUKE, Suomen Metsäkeskus, UEF, Europan metsäinstituutti, PKKY, SYKE, Josek Oy, Pikes Oy ja
Keti Oy. Lisäksi maakunnan kunnat ovat suurelta osin kaikki mukana kehityshankkeissa. Paikallisella, alueellisella ja
valtakunnallisella tasolla toimivat toimialaan liittyvät yritykset ovat laajasti mukana erityisesti kehittämishankkeiden kumppaneina ja myös osarahoittajina. Lisäksi valtakunnallisella tasolla toteutamme yhteistyötä toimialaan liittyvien etujärjestöjen kanssa, ml. Motiva Oy ja Bioenergia ry. Alueella toimivia yrityksiä ovat esimerkiksi Enon Energiaosuuskunta, Kontio Energia Osuuskunta, Bio10 Oy, Puhas Oy ja metsäalan kansainväliset yhtiöt.
Opiskelijat ovat kehitystoiminnan sidosyhteydessä opetuksen kenttätoteutuksissa, kärkiesimerkkinä Sirkkalan energiapuisto joka on käytännössä kaikkien toimialan opiskelijaryhmien käytännön harjoituskohteena.
Alueellinen yhteistyö ja aluetalouden positiivinen edistäminen ovat yksi ammattikorkeakoulun avaintehtävistä. Karelia tukee yritystoiminnan kehittymistä koko maakunnan alueella. Kehittämistyö on käytännön tasolla yritysasiakkaiden ja yrittäjiksi aikovien henkilöiden liikeideoiden arviointia ja tulemista esimerkiksi Joensuun seudun ja maa-
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kunnan kasvuohjelman puitteissa. Kasvuohjelmaan liittyen yritys voi saada veloituksetta kaksi tutkijapäivää yrityksen hankeaihion kehittämiseen tai jonkin ongelman ratkaisuun. Tutkijaresurssit ovat käytettävissä Joensuun Tiedepuiston, UEF:n, LUKE:n, SYKE:n, Suomen Metsäkeskuksen tai Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstön piiristä.
Hanketoiminnassa toteutaan alueellista yhteistyötä koko maakunnan alueella. Tällöin toiminta tyypillisesti organisoituu alueellisten elinkeinoyhtiöiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Myös suoria kontakteja on hanketoiminnassa huomattavan paljon. Maakuntakorkeakoulun avulla pystymme toteuttamaan koulutuspalveluja koko maakunnan alueelle nopeasti muuttuviin koulutustarpeisiin reagoiden.
Kehitys- ja hanketoiminta liittyvät aina ammattikorkeakoulun strategian toteuttamiseen. Strategiaan liittymisen
lisäksi arvioidaan hankkeen sijoittuminen kehitysympäristön tilanteeseen, maakunnan elinkeino- ja tavoiteohjelmien toteuttamiseen sekä jo käynnissä olevien hankkeiden toiminnan huomioimiseen. Oleellista on toiminnallisesti
ja taloudellisesti kestävän toiminnan harjoittamisesta niin että kokonaisuutena voimme saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen kaikille osapuolille.
Biotalouden alalta esimerkkinä on maakunnassa oleva erittäin laaja metsäbiotalouden osaamispohja, joka on aivan
maailman kärkitasoa. Pohjois-Karjalassa on n. 600 metsäbiotalouteen liittyvää ammattilaista eri tehtävissä. Perustana on vuosikymmeniä toteutettu vahva korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kehitystyö. Taustana kehitystyölle on
maakunnan vahva metsätalousperusta. Tuloksena on, että Pohjois-Karjala on nykyisin yhä enemmän metsäbiotalouden maakunta. Esimerkkinä murroksesta on suunnitteilla olevat Lieksan ja Nurmeksen biojalostamot ja sahateollisuuden kansainväliset investoinnit, jotka tuovat uusia liiketoiminnallisia vaihtoehtoja yritysten käyttöön. Ja
nämä investoinnit tukevat vahvasti aluetalouden kehittymistä koko maakunnan alueella.
Lahden ammattikorkeakoulu: Hyvinvointialan ekosysteemi ja HYVÄ-hanke SOTE -uudistuksen työkaluina
Lahden ammattikorkeakoulun Hyvinvointi ja uudistava kasvu TKI-painoalan keskeiset tutkimus- ja kehittämiskärjet
ovat osallistavat palveluinnovaatiot, hyvinvointia edistävä liikunta, älykkäät hyvinvointipalvelut ja teknologiat sekä
hyvinvointiyrittäjyys. Hyvinvointi ja uudistuva kasvu TKI-painoala tukee alueellisten strategioiden toteuttamista. Päijät-Hämeen maakuntaohjelman 2017 mukaisesti Päijät-Hämeen visiona on olla ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen
maailmanluokan kumppani. Lisäksi Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2015 hyvinvointiliiketoiminta on nostettu esiin yhtenä strategisena painopistealueena (Päijät-Hämeen Liitto, 2014).
Vuoden 2019 alusta alkaen valtakunnallinen SOTE-ja maakuntauudistus muuttaa merkittävästi hyvinvointialan yritysten toimintaympäristöä. Tulevaisuudessa hyvinvointipalveluja tuotetaan monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä,
jossa tiedon jakaminen ja tiedon integraatio sekä yhteiskehittäminen ovat olennaisia edellytyksiä asiakkaiden valinnanvapauden toteutumiselle sekä palvelun tuottajien yhteisten tavoitteiden toteuttamiselle. Lahden ammattikorkeakoulu hallinnoi 01.12.2016 -30.9.2017 maakunnallisella kehittämisrahoituksella toteuttavaa Hyvinvointialan
ekosysteemi- hanketta yhteistyössä Lappeenrannan Teknillisen yliopiston Lahden keskuksen (LUT), LADECin sekä
Lahden kaupungin kanssa. Hankkeessa tunnistetaan ekosysteemin nykytila, olemassa olevat toimijat, verkostot sekä
niiden roolit ja luodaan toimintasuunnitelma alueellisen hyvinvointialan ekosysteemin käytännön toiminnan rakentumiselle. Lisäksi hankkeessa tehdään suunnitelma teknologian käytettävyydestä kotiin tuotettavissa palveluissa
sekä yritysten liittymisestä tukipalveluprosessiin monituottajamallin mukaisesti. Hyvinvointialan ekosysteemi hanke
liittyy laajempaan hankekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on tukea Päijät-Hämeen alueen hyvinvointialan pk-yritysten osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä, alan uusien start up’ien synnyttämisessä
sekä teknologian hyödyntämisessä hyvinvointialan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hyvinvointialan ekosysteemi ja HYVÄ-hankkeet toimivat SOTE –uudistuksen alueellisina työkaluina ja Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimisympäristöinä.

88

Kuva 1: Hyvinvointialan ekosysteemi, https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/hyvinvointialan-ekosysteemi-yhdistää-päijät-hämeen-hyvinvointialan-toimijat
HYVÄ-hanke https://kehaemail.sst.fi/messages/view/1823/0/5f4331de4aac305ae0fa461e56fa4dca
Lapin ammattikorkeakoulu: Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri
Lapissa on investoitu vuosien 2007-2013 välisenä aikana yli 70 miljoonaa euroa erilaisiin innovointi- ja kehittämisympäristöihin. Tämän klusterityön tavoitteena on luoda malli, miten nämä alkujaan oppimisympäristöiksi rakennetut tilat saadaan tehokkaammin yritysten käyttöön.
Aktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusteri kohdistuu pääasiassa seuraaville aloille; Energia- ja biotalous, tietotekniikka ja elektroniikka, sähkö ja konetekniikka, hyvinvointiala, liiketalous, geologia, maa- ja metsätalous. Innovaatioekosysteemissä ovat mukana Lapin yliopisto, Lapin AMK, Luke, GTK, ProAgria, oppilaitokset: Lapin YO, Lapin
AMK ja ammattioppilaitokset Lao ja Lappia. Tarjonnan suunnittelussa on hyödynnetty innovatiivisella tavalla asiakkaiden ja kehittämisympäristöjen käyttäjien sekä asiakasyritysten näkemyksiä.
Klusterin alueellinen perspektiivi nivoutuu Lapin elinkeino- ja liike-elämän kehittämiseen. Klusterissa on yhteensä
44 erilaista yritykselle ja yhteisölle vuokrattavissa olevaa kehittämis- ja innovaatioekosysteemiä. Kokoamalla ne
yhdeksi verkostoksi, saadaan kehittämisympäristöistä synergiaa toisilleen, mutta ensisijaisesti säästämään yritysten
voimavaroja heidän etsiessään sopivaa pajaa, laboratoriota tai innovointitilaa.
Tällä hetkellä klusterityössä kehitetään TKI- organisaatioiden ja tutkimusryhmien välistä yhteistä toimintamallia ja
tuotteistetaan ympäristöjen tarjoamia asiakaslupauksia. Tavoitteena on saada selkeä esitys siitä, mitä mistäkin ympäristöstä on mahdollista saada ja mihin hintaan vaihdanta tapahtuu.
Tuloksista ja tuotoksista voidaan tässä vaiheessa sanoa se, että kaikki ympäristöt on nyt kartoitettu ja niistä laadittu
kuvaukset. Yksi esimerkki kuvaustavasta on tässä.
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Laurea-ammattikorkeakoulun terveysalan avoimet innovaatioekosysteemit
Laurea hankkeet ja opetus kuten Yhdessä terveempi Uusimaa, Rose, Morfeus tai Teknologialainaamo yhdessä
ENoLLin ja European Innovation Partnership Active and Healthy Ageing (EIPAHA) https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/actiongroup kanssa muodostavat paikallisista, monialaisista ja moniulotteisista ekosysteemeistä
myös kansainvälisen innovaatioekosysteemien verkoston. Verkoston tavoitteena on kansainvälisen TKI-toiminnan
lisäksi hyödyntää Euroopan sisämarkkinoita pilotoiden ja skaalaten hyvinvointialan tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.
Yhdessä uusmaalaisten ja kansainvälisten yritysten, julkisten toimijoiden, muiden korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten, opiskelijoiden sekä kansalaisten tai loppukäyttäjien kanssa Laurea kehittää, pilotoi, testaa ja validoi erilaisia terveys- ja hyvinvointialan tuotteita, palveluita, prosesseja, teknologioita tai sosiaalisia innovaatioita ja muita kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Laurean yksiköt, henkilöstö ja opiskelijat toimivat erilaisissa rooleissa syklisen innovaatioprosessin eri vaikeissa (ideointi, konseptointi, prototypointi, testaaminen, validointi, kaupallistaminen, lanseeraminen, jatkokehittäminen). Laurea tarjoaa kumppaneilleen mm. tutkimus-, muotoilu-, arviointiavun
lisäksi jatkuvaa palautetta tai innovaatioiden kaupallistamiseen ja diffuusion edistämiseen sekä monilaisen yhteistyön edistämiseen liittyviä muita palveluita.
Laurean koordinoima Yhdessä terveempi Uusimaa (YTU) on sateenvarjohanke https://www.laurea.fi/yhdessa-terveempi-uusimaa, joka implementoi Uudenmaan Älykkään Erikoistumisen strategiaa. Siinä Laurea rakentaa hyvinvointi- ja terveysalan toimijoiden (yritykset, kunnat, koulut, tutkimuslaitokset ja oppilaitokset, järjestöt ja kansalaiset) yhteistä innovaatioekosysteemiä.
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Yhdessä terveempi Uusimaa -innovaatioekosyteemin toiminnallinen käyttäjä-kehittäjä-palveluntarjoaja -yhteisö toimii yhteistyössä ja täydentää tiedekorkeakoulu- ja HUS -vetoisen Health Capital Helsingin toimintaa ja edistää siten
omalta osaltaan kasainvälisten investointien houkuttelua Suomeen.
Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus
(ROSE) -hankkeessa (http://roseproject.aalto.fi) tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikka mahdollistaa
tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Tutkimushankkeessa ovat mukana Aalto (koordinoi), Lappeenrannan Yliopisto, VTT, Tampereen yliopisto ja Laurea.
Living Lab –lähestysmitavan mukaisesti hoivarobottien pilotointi tapahtuu Sipoossa, Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä. Tutkimukseen liittyvien demotilaisuuksien ja työpajojen järjestämisen myötä Laureassa on käynnistynyt yhteistyötä robotiikkayrityksen kanssa. YAMK-opiskelijoiden opetustarjontaan suunniteltu Omahoidon digitaalisten arvopalvelujen kehittäminen ja johtaminen opintojakso sekä innovaatio-opintojakso toteutetaan kevään 2017 aikana.
Tekesin rahoittama, Laurean ja Aalton yhdessä toteuttaman Morfeus -hankkeen (01/01/2015–30/6/2017) innovaatioekosysteemi muodostuu uusmaalaisista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen tuottajista sekä konsulttipalveluyrityksistä.
Laureassa myös innovaatioiden leviämistä ja kaupallistamista tuetaan monipuolisesti yhdessä innovaatioekosysteemin muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi mHealth booster –projetissa kehitetty showroom-, lainaus- ja palautuskonsepti edistää terveysteknologian ja innovaatioiden leviämistä. Terveysteknologialainaamossa kuluttajat, yritykset tai tutkijat voivat opiskelijoiden avustuksella tutustua, kokeilla ja arvioida heille uusia terveysteknologialaitteita. www.laurea.fi/en/projects/technology-library
Laurean Spinno Enterprise Center (hautomo) tukee uusien pk-yritysten toimintaa. Spinno Enterprise Center on
vahva osa alueen yrittäjyyden tukemisen ekosysteemiä ja toimii yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa mm.
Polku-projektissa (Helsinki Growth Alliance) https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A70726
Laurea Start-up –toiminnolla kehitetään yrittäjyyskompetensseja ja Laurea ES aktivoi opiskelijoita yrittäjyyteen.
https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/opintojen-kulku/yrittajyys-ja-innovaatiot
Interreg Europe iEER- hanke ja sen Local Stakeholder Groupin jäsenet muodostavat alueellisen ja kansallisen ekosysteemin rungon http://www.interregeurope.eu/ieer/
Hyvinvointiyritykset kiertoon –hankeella edistetään sukupolvenvaihdosta ja luodaan opiskelijoille uusia yrittäjyyspolkuja.
https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/%E2%80%9DOmistajanvaihdos-on-opiskelijalle-yksi-polkuyritt%C3%A4jyyteen%E2%80%9D.aspx
Laurean avoimet innovaatioekosysteemit (Living Labs) palkittiin vuonna 2016 Innovation Luminary Award -palkinnolla osana European Network of Living Labs -verkoston toimintaa. Euroopan komission ja kansainvälisten yritysten
ryhmä (OIPSG) myönsi Living Labeille parhaan avoimen innovaatioinfrastruktuurin palkinnon.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-luminary-awards-ceremony-2016-openinnovation-20-conference
Metropolia ammattikorkeakoulu: Alykkäämmän liikenteen osaamiskeskittymä
Metropolia ammattikorkeakoulun älykkäämmän liikenteen osaamiskeskittymä on yhteistyöalusta, joka rakentaa valmiuksia uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon. Koko liikkumisjärjestelmä on muutoksessa Mobility as a Service (MaaS) -ajattelun kautta, kun yhteiskuntaa halutaan rakentaa korkean teknologian, saumattomien palveluketjujen ja älyratkaisujen avulla.
Metropolian osaamiskeskittymä fasilitoi alan yritysten, syntyvien uusien kasvuyritysten, viranomaistahojen, yliopistojen, korkeakoulujen, rahoittajien ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä. Älykkäämmän liikenteen innovaatioekosysteemi merkitsee, että yksittäisten yritysten tarpeiden huomioimisen lisäksi kootaan ja koordinoidaan laajaa,
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strategista arvoverkostoa, jossa synnytetään yhteistä visiota ja rakennetaan luottamusta eri toimijoiden välillä. Keskeisenä toimijana kokeilualustana innovaatioekosysteemissä on Metropolian koordinoima SOHJOA-hanke, jossa kehitetään virtuaalista ja fyysistä infrastruktuuria kustannustehokkaille, vähäpäästöisille ja matkustajien tarpeet huomioiville autonomisille piensähköbusseille. Etävalvonnan avulla autonomiset robottibussit toimivat osana oikeaa
kaupunkiliikennettä.
Metropolia osaamiskeskittymä ja SOHJOA-hanke ovat monialaisia ja yhdistävät eri koulutusalojen parasta osaamista.
Esimerkiksi Metropolian osalta osaamista ammennetaan ajoneuvo- ja konetekniikan, mediatekniikan, teollisen muotoilun, kansainvälisen liiketoiminnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin tutkinnoista. Opiskelijatiimit ja heitä ohjaavat opettajat eri yksiköistä ovat intensiivisesti kehittelytyön ytimessä.
Osaamiskeskittymän toiminnassa ja älykkään liikenteen TKI-hankkeissa korostuvat kestävä kehitys ja yhteisöllisyys.
Toiminta on suunniteltu pitkäkestoiseksi tai pysyväisluontoiseksi, jolloin kokonaisuuden elinkaari ylittää yksittäisten
hankkeiden keston. Osaamiskeskittymässä ja siihen liittyvissä hankkeissa luodaan innovaatioita arvon yhteiskehittelyn
periaatteella (value co-creation) sekä tehdään tutkimushankkeita, jossa selvitetään liikkumispalveluja ja liikkumiskäyttäytymistä asiakasnäkökulmasta.
Älykkäämmän liikenteen osaamiskeskittymään liittyy hankkeita, verkostoja, viranomaistahoja, kuluttajatutkimusta,
testiympäristöjä sekä korkeakouluissa ja yrityksissä opiskelijatyönä syntyviä teknologiaratkaisuja. Metropolian älykkäämpään liikkumiseen liittyvissä hankkeissa ja osaamiskeskittymän muodostamassa yhteistyöalustassa ovat mukana seuraavat tahot:
- 6Aika-strategiaa toteuttavat maan suurimmat kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu)
- merkittäviä viranomaistahoja ja laitoksia, kuten Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi ja
Maanmittauslaitos
- Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto
- yritykset, kuten Tuup, Geotrim, Taipale Telematics, Levitezer, Citynomadi, Flou, Vionice
- kehitysyhtiöitä ja ajatuspajoja, kuten Forum Virium ja Demos Helsinki sekä nopeiden kokeilujen Fiksu Kalasatama -hanke
- ulkomainen säätiö (Bloomberg Philanthropies)
- useita kansainvälisiä korkeakouluja ja kaupunkeja aiemman CityMobil2-hankkeen partneriverkostoista
- loppukäyttäjät kokeiluihin liittyvässä kuluttajanäkökulman tutkimisessa (kts. esim. http://www.insinoorilehti.fi/robottibussi-pelotti-matkustajia)
- ammattikorkeakoulun ja teknillisten yliopistojen opiskelijat (projektityöt, opinnäytteet)
Älykkäämmän liikkumisen kokonaisuudella on laaja kansainvälinen perspektiivi, mutta kokeiluja tehdään paikallisesti
ja rajatuissa testiympäristöissä. Suurissa eurooppalaisissa hankkeissa (CityMobil2 ja MySMARTLife) on mukana monia kaupunkeja ja alueita. SOHJOA-hankkeeseen liittyvät robottibussit on tehty Ranskassa; Bloomberg-säätiön älyliikenneratkaisuihin fokusoivaan hankkeeseen ottaa osaa Helsingin lisäksi Lontoo, Pariisi, Austin, Los Angeles, Nashville, Washington DC, Sao Paulo, Buenos Aires ja Tel Aviv. Kansallisesti hankkeet kattavat yllämainitut 6Aika-kaupungit sekä useita yhteistyökorkeakouluja Suomessa.
CityMobil2-hankkeessa Vantaan Kivistön asuntomessuilla 2015 kuljetettiin messuvieraita robottibusseilla, ja Metropolia oli mukana toteutuksessa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Metropolian koordinoimassa SOHJOA-hankkeessa
automaattinen robottibussi on kulkenut rajattuja kaupunkireittejä Espoossa, Helsingissä ja Tampereella. Liikennekokeilut jatkuvat keväällä 2017. Hankkeen pohjalta tehdään yritysvetoista tuotekehityshanketta paikkatietoteknologiaan liittyvästä IT-järjestelmästä. Kehitystyössä ovat mukana sekä vakiintuneet alan yritykset että uudet kasvuyritykset, joiden tuotteet ja palvelut liittyvät esimerkiksi paikantamiseen.
Oulun ammattikorkeakoulu: Oulun innovaatioallianssi
Oulun ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti Oulun innovaatioallianssissa (OIA), joka on Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Suomen ympäristökeskuksen, Oulun seudun
koulutuskuntayhtymän ja Technopolis Oyj:n muodostama alueellinen innovaatioekosysteemi. OIAssa suunnataan
yhteisellä päätöksenteolla tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja niihin liittyviä investointeja seutukunnassa tärkeiksi
katsotuille alueille. Innovaatioallianssitoiminnalle on valittu viisi painopistealuetta, joihin perustuen on muodostettu
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viisi osaamispohjaista ekosysteemiä: Vetovoimainen pohjoinen kaupunki, Teollisuus 2026, OuluHealth, Ketterä kaupallistaminen ja ICT & Digitalisaatio. Kullakin ekosysteemeillä on ohjausryhmä, jossa on jäseninä elinkeinoelämän ja
julkisen sektorin työnantajien edustajia. Pääosa Oamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta tapahtuu
OIA-verkostossa.
Innovaatioallianssitoiminnassa Oamk johtaa ketterän kaupallistamisen verkostoa. Tavoitteena on edistää muista
ekosysteemeistä syntyvien aihioiden kaupallistamista. Yhtenä tärkeänä taustatekijänä tässä on Oamkin oma panostus yrittäjyyden, kaupallistamisen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy mm. Oulu Business Kitchen –
toiminnassa, jossa Oamk toimii aktiivisesti yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa yrityskiihdyttämössä (Avanto Accelerator), Skandinavian alueen liiketoimintaosaamisen ja yrittäjämäisen toiminnan edistämissä yritysten toimeksiantojen pohjalta (Arctic Business Corridor) sekä Demola-toiminnassa.
Lisää tietoa innovaatioallianssiyhteistyöstä löytyy verkosta osoitteesta http://www.ouluinnovationalliance.fi/. Siellä
on kuvattu myös yhteistyössä toteutettuja kehityshankkeita ja näiden tuloksia.
Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen strategiaprosessi tutkimustiedon levittämiseksi yhteiskuntaan sekä elinkeinoelämään
LUT ja Saimaan amk ovat yhdessä suuntautuneet innovaatiotoiminnan edistämiseen yhtenä vahvimmista korkeakoulukeskittymistä Suomessa. Tehtävänä on vahvistaa erityisesti innovaatioiden levittämistä yhteiskunnassa ja
etenkin elinkeinoelämässä. Pyrkimyksenä on yhteistyössä hahmottaa keinoja leviämisen esteiden poistamiseksi.
Toiminta kohdistuu ammattikorkeakoulusta ja teknillisestä yliopistosta esille nouseviin innovatiivisiin, kaupallistettaviin tutkimustuloksiin. Samalla luodaan edellytykset alueellisen mallin jalkauttamiseksi sekä LUT:n että Saimaan
amk:n toimintaan sekä hyödynnetään hajautetun yliopisto- ja korkeakoulurakenteen keskeisin hyöty eli laajan kansallisen peiton vaatimus.
LUT:n ja Saimaan amk:n yhteisissä TUTL-hankkeissa on jo panostettu sekä teknologiaratkaisun jatkojalostamiseen
kaupallisen tuotteen esiasteelle, että kaupallistamisen valmistelutoimien toteuttamiseen, mutta tulosten levittäminen ja hyödyntäminen vaativat lisäpanostuksia. Yhteistyön tuloksena syntyy toimintamalli, joka nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista ja innovaatiotoiminnan kokonaisprosessia. Toiminnassa hyödynnetään Green Campus Innovations Oy:n osaamista kansainvälisen cleantech -kaupallistamisverkoston tunnistamisessa.
Tavoite

Toimenpide

Kaupallistamisprosessin uudistaminen

Kehittää Marketplace ja Silta -toimintamallit, joiden avulla parannetaan LUT:in ja Saimaan AMK:n
kompetensseja ja prosesseja ja pilotoidaan niitä
Green Campus Open -tapahtumassa

Kaupallistamis- ja yrittämiskulttuuria vahvistavat toimet

Kehittää LUT:in ja Saimaan AMK:n kompetenssit ja
prosessit tukemaan kokonaisvaltaista toimintaa
hankekohtaisen toiminnan sijaan - Mentorointi
/Sparraus/Pitchaus-koulutus

Työkalut uusien ideoiden löytämiseen, arviointiin / valuaatioon, ideoiden yhdistelyyn ja tiimin kyvykkyyksiin

Green Campus Open + Corporate Venture -ohjelma kaksisuuntaisena: yritykset esittävät ratkaistavia ongelmia tai yliopistojen teknologia-alustat
etsivät yrittäjiä, ja tämän toiminnan linkittäminen
kehitettäviin Marketplace- ja Silta -toimintamalleihin (kohteena erityisesti keskisuuret yritykset)

93

Uusien toimintatapojen pilotointi yhdessä kv- kumppanien kanssa

Green Campus Open -verkoston kokoaminen kansainvälisistä rahoittajista ja yrityskumppaneista

Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden yhteistyön edistäminen, uudet yhteistyömallit ja suunnittelu sekä kansallinen työnjaon suunnittelu

LUT:n ja Saimaan AMK:n partnerointiprosessien
kehittäminen

Verkostomallien pilotointi uusien Cleantech-innovaatioiden kehittäjien välillä, sekä kansainvälisen verkoston rakentaminen korkeakoululähtöisten tutkimustulosten kaupallistamiseksi

Green Campus Open -tapahtuma

Kehittää menetelmä tai järjestelmä hakijan tutkimustiedosta sekä julkaisuista sekä kuvaukset tutkimusryhmien
ja/tai tutkijoiden osaamisista julkisesti nähtäväksi taloudellista yhteistyötä varten.

Julkinen digitaalinen rajapinta yliopiston/AMK:n
osaamiseen (Innovaatiopankki)

Satakunnan ammattikorkeakoulu: Automaation ja robotiikan ekosysteemi
Satakunnassa on Suomen suurin automaatio- ja robotiikka-alan keskittymä. Satakunnassa ja erityisesti Ulvilan kaupungissa on lähes 100 robotti-, automaatio-, koneäly-, sensori- ja IoT-yritystä, jotka ovat mukana Robocoast-verkostossa (www.robocoast.fi). Robocoast-verkoston yritysten keskeinen haaste on löytää alan osaajia, mitä pidetään
ehkä merkittävimpänä kasvua rajoittavana tekijänä.
SAMK vahvistaa Robocoast-konseptia Robotiikka Akatemialla, jossa a) alakouluikäiset harrastelevat kerhoissa Legorobottien kanssa, b) yläkoululaiset, lukiolaiset ja ammattiopistolaiset suorittavat mallinnus- ja 3D-tulostusopintoja
ja c) korkeakouluissa opiskellaan tiiviissä yhteistyössä automaatio- ja robottiyritysten kanssa hidasta ja nopeaa rekrytointia hyödyntäen. SAMKissa on Suomen laajin robotiikan opetuskokonaisuus. Seuraavaksi käynnistyy automaation master-koulutus. Ekosysteemin ja koulutuskokonaisuuden osana toimii SAMKin Yrityskiihdyttämö™ ja startupyrittäjyyden toimintaympäristö.
Ekosysteemiin kuuluu olennaisena osana korkeatasoinen automaatio- ja robotiikka-alan tutkimus sekä SAMKin nykyaikainen tutkimus- ja kehitysympäristö 5 min ajomatkan päässä Ulvilan automaatioyrityksistä. SAMKin Automaation tutkimusryhmän vahvuuksiin kuuluu kansallista kärkeä oleva käytännön tuotekehitys- ja tuotantomenetelmäosaaminen. Erityisiä vahvuuksia ovat konenäkö, tuotannon simulointi, yhteistyörobotit, sulautetut järjestelmät
sekä pikamallinnus (3D-tulostus). Tutkimusryhmä toteuttaa vuosittain kymmeniä konkreettisia tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen tähtääviä teknologiacaseja ja samalla osaamisen ja tiedon siirtoa yritysten tarpeisiin.
Automaatio- ja robotiikka-ala on kasvanut Satakunnassa vuosina 2010-2015 seuraavasti: liikevaihto 22%, henkilöstön määrä 39% ja palkkasumma 45%. Maakunnan, Ulvilan kaupungin ja SAMKin yhteine tahtotila on, että Satakunta tunnistetaan ja tunnustetaan Euroopan Robotiikkamaakunnaksi, ja että globaalit robotiikan kärkiyritykset
haluavat hyödyntää yhteistä avointa automaation ja robotiikan ekosysteemiä.
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Kuopion vesiturvallisuusverkosto
Puhtaan veden ja jätevesien käsittelyn tarve korostuvat kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutos alleviivaa tätä tarvetta. Vesiturvallisuuden haasteet avaavat toisaalta mahdollisuuksia uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle. Ongelmat ovat globaaleja ja niihin kehitettäville ratkaisuille on käyttöä kaikkialla maailmassa. Mahdollisuus on pantu
merkille myös Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa, jossa vesi on yksi maakunnan nousevista kärjistä. Vesiala on
yksi potentiaalisimmista globaaleista kasvualoista tulevaisuudessa.
Kuopion Savilahteen on muodostunut Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen vesialan osaamiskeskittymä. Keskittymän avaintoimijoita ovat Itä-Suomen yliopisto (UEF), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL), sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Kuopion vesiturvallisuusverkoston vahvuutena ovat vesiturvallisuus
ja kaivosvedet. Osaamista sovelletaan myös muille vettä runsaasti käyttäville toimialoille, kuten sellu- ja paperiteollisuuteen ja maatalouteen. Verkoston toimijat ovat tehneet pitkäjänteistä strategista yhteistyötä jo vuosia. Vesi on
yhtenä painopisteenä kaikissa organisaatioissa muodostaen strategisen tutkimusaiheen yli organisaatiorajojen. Yhteistyön tuloksena on muodostunut monialainen vesialan osaamiskeskittymä yhteiskäyttölaboratorioineen ja yhteisine henkilöresursseineen. Laboratoriossa toteutetaan oppilaitosten opetusta myös ristiinopiskelusopimuksella
sekä tehdään tutkimusta yhteisin henkilö- ja laiteresurssein. Tämä on tehostanut laboratoriotilojen käyttöastetta
sekä laiteinvestointien toteutusta. Yhteistyö on mahdollistanut eri toimijoiden profiloitumisen omille vahvuusalueilleen ja siten tehostanut tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, tilaratkaisuja ja opetuksen järjestelyjä. Läheinen ja
luottamuksellinen yritysyhteistyö ja tutkimuslaitosyhteistyö, sekä opiskelijoiden osallistaminen tki-hankkeiden ja
tuotekehitystoimeksiantojen toteutukseen ovat toiminnan keskeisiä elementtejä. Verkostolla on runsaasti erityyppisiä TKI-hankkeita ja se on aktiivinen toimija myös kansainvälisten yhteishankkeitten toteutuksessa. Lisäksi tehdään myös liiketoimintaa sekä koulutusmyyntiä. Verkosto on keskeisessä roolissa GTK:n koordinoimassa kansallisessa kaivosvesiosaajien verkostossa.
Savonian rooli verkostossa on uusien teknisten sovellusten kehittäjänä ja testaajana sekä tuotannon ja liiketoiminnan edistäjänä. Yritysyhteistyö on keskeinen osa toimintaa soveltavassa tutkimuksessa ja tuoteinnovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Savonia-ammattikorkeakoulu testaa ja soveltaa käytäntöön vedenpuhdistusteknologioita ja monitorointijärjestelmiä pilot-mittakaavassa. Tämä mahdollistaa uuden tiedon soveltamisen käytäntöön toimiviksi ratkaisuiksi ja puhdistusprosesseiksi ja testaamisen ja demonstroimisen kentällä asiakkaiden kohteissa. Pilot-mittakaavan koetoiminta ja laitekanta tukee yritysten tuotekehitystä. Kone- ja sähkötekniikan osallistuminen mahdollistaa teollisen tuotannon kysymysten ratkaisut kaupallisessa mittakaavassa.
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Uudelle vesiosaamisesta nousevalle liiketoiminnalle ja sen kasvulle on olemassa vahvat edellytykset. Keskeisimpiä
yrityskumppaneita ovat toisaalta ne teollisuusyritykset, joilla on veden käsittelyyn liittyviä kehittämistarpeita, ja
toisaalta ne yritykset, jotka pyrkivät kehittämään uusia ratkaisuja ja/tai palveluita ongelmien ratkaisemiseksi. Vesiturvallisuus-alalla pyritään tunnistamaan potentiaalisia uusien yritysten aihioita ja edistämään niiden liikkeelle lähtöä ja uusien tuoteideoiden kaupallistamista. Verkostoon kuuluva Human Security Finland voitti eurooppalaisen
yrittäjyyden edistämispalkinnon kategoriassa yritysten kansainvälistymisen tukeminen European Enterprise Promotion Awards -kilpailussa (EEPA) 2016 toimintamallilla, joka perustuu pitkäjänteiseen liikekumppanuuksien yhteiskehittämiseen. Esimerkkinä toiminnasta on vesiturvallisuuden kehittäminen Lusakassa Sambiassa. Verkoston toiminta
kytkeytyy alueelliseen yritysyhteistyöhön myös YritysKuopio kautta, joka tarjoaa palveluita yrittäjiksi aikoville, yrittäjille, yrityksille, yhteisöille, opiskelijoille ja tutkijoille. Palvelun tuottavat Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry, Savon Yrittäjät ry, Kuopion Yrittäjät ry, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu: SeAMK Digital Factory -ekosysteemi
SeAMK Digital Factory -ekosysteemi on kehitetty digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin jalkauttamiseksi
valmistaviin teknologiateollisuuden yrityksiin. Se on herättänyt merkittävää kiinnostusta myös muilla valmistavan
teollisuuden aloilla kuten lääke-, elintarvike-, puu- ja paperiteollisuudessa.
Ekosysteemin ideoinnissa, rakentamisessa, rahoituksessa tai hankkeissa ovat mukana SeAMKin lisäksi Siemens,
IDEAL PLM, Beckhoff, Festo, Omron, alueen valmistavan teollisuuden yritykset (20–30 kpl), Tampereen teknillinen
yliopisto, Teknologiateollisuus ry, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupunki ja SeAMKin insinööriopiskelijat. Digitaalisen valmistuksen 3D-suunnittelu ja -printtaus on jalkautettu kilpailupilottina Etelä-Pohjanmaan lukioihin, peruskouluun Seinäjoella sekä päiväkodin esiopetukseen.
SeAMK ja TTY ovat valmistelleet ja hankkineet rahoituksen alueen merkittäviltä yrityksiltä ja useilta kunnilta digitaalisen valmistuksen professuurille Seinäjoelle. Professuuri kuuluu ns. EPANET-professoriverkostoon. Professorin tehtävä on tukea eteläpohjalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämistä ja kehittämistä. Professuuri tuottaa ja soveltaa uusinta tutkimustietoa ja auttaa yrityksiä määrittelemään kehittämishankkeita, jotka voisivat tuottaa
uusia innovaatioita.
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SeAMK Digital Factory on herättänyt kiinnostusta valtakunnallisesti yrityksissä ja korkeakouluissa. Sitä on esitelty 58
yritysseminaarissa, -työpajassa tai -vierailussa ja 11 lehtiartikkelissa. Siihen on käynyt tutustumassa 10 korkeakoulua,
joista Tampereen, Turun ja Metropolia AMK:t, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto ovat ottaneet käyttöön sen työkaluja.
Ekosysteemissä on toteutettu aktiivisesti yritysten kehittämishankkeita kuten HardSoft (reaali- ja virtuaalimaailman
yhdistäminen), Kokike (koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen), Ketterä teollisuus (digitalisaation jalkauttaminen yrityksiin), Tibori (IoT-laboratorion laitehankinnat), Kyberi (kyberfyysisen järjestelmä) ja Digivaattori (digitalisaation koulutus). Hankkeiden arvo on n. 2,2 M€.
SeAMKin IoT-Compass Hub, jonka valmisteluun on saatu EU-rahoitusta kilpaillussa haussa, on toistaiseksi Suomen
ainoa EU Digital Innovation Hub (DIH). Valmistelussa olevan IoT-Compass Hubin startti -hankkeen tavoitteena on
digitaalisen tuotannollisen toiminnan vahvistaminen ja yrityksille tärkeiden resurssien saatavuuden turvaaminen.
Resurssien turvaaminen toteutetaan uudella Digital Factory Akatemia -konseptilla. Se on tarkoitettu sekä opiskelijoille että yritysten henkilökunnalle.
Useat yritykset ovat käynnistäneet kehitystoimia digitaalisen valmistuksen ja/tai teollisen internetin hyödyntämiseksi omassa toiminnassaan. Myös SeAMKin opiskelijat ovat tehneet kymmeniä opinnäyte- tai projektitöitä
ekosysteemin työkaluilla yrityksiin. Yritykset rekrytoivat kiitettävästi digitalisaation työkaluja hallitsevia insinöörejä.
SeAMK Digital Factory on palkittu neljä kertaa valtakunnallisella palkinnolla:
-Eläköön
automaatio!
-innovaatiopalkinto
Teknologia15
messuilla
6.10.2015
-Customer
of
the
Year
2015
-palkinto
Teknologiapäivillä
Tampere-talolla
21.1.2016
-TKI-kärjet-kilpailun
voitto
18.5.2016
AMK-päivillä
teemalla
”TKI
digitaalisuutta
edistämässä”
-Suomen Nuorkauppakamarien Tuottava Idea-kilpailun yhteiskunnallisen sarjan voitto 29.11.2016 Pörssitalolla
Linkkejä:
www.seamk.fi/digitalfactory
https://www.youtube.com/watch?v=oeslKr2khkg&feature=youtu.be
Tampereen ammattikorkeakoulu: AMK OpenLab
Tampereen ammattikorkeakoulun OpenLab -innovointi-, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä Teknologian tutkimuskeskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä
(SMACC) tarjoavat yhdessä yrityksille nopeasti apua niiden kehitystarpeisiin.
Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys konetekniikan tutkimuksen suuntaviivoista, tulevaisuuden osaamis- ja kehittämistarpeista ja koulutuksen suuntaviivoista sekä lisätä toiminnan kansainvälistä houkuttelevuutta.
Tampereen ammattikorkeakoulun OpenLab –toiminta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille erilaisia tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita konetekniikan alalla.
OpenLab-toiminta on laajentunut TAMKin ulkopuolelle muodostaen Pirkanmaan protopajaverkoston, jonka toiminnassa on mukana yrityksiä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja toisen asteen oppilaitokset
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä.
Älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän (SMACC) muodostavat Teknologian tutkimuskeskus (VTT)
ja Tampereen teknillinen yliopisto. SMACC tarjoaa erityisesti pk-yritysten käyttöön nopeita ratkaisuja, monipuolista
huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston.
Teemoja ovat vaativa digitaalinen valmistus, digitaalinen suunnittelu ja mallinnus, digitaaliset palvelut, digitaalinen
laadun hallinta, kunnossapito ja elinkaaren hallinta, ainetta lisäävä valmistus (3D-tulostus), robotiikka ja automaatio.
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Pirkanmaan maakuntastrategian tavoitteena on tukea Pirkanmaan valmistavan teollisuuden rakennemuutoksen
kääntämistä kasvuun. Tampereella toimivien OpenLabin ja SMACCin varaan rakentuva innovaatioekosysteemi tukee tätä tavoitetta. Vuoden 2018 kesäkuun loppuun kestävässä Pirkanmaan liiton rahoittamassa AIKO-hankkeessa
yhtenäistetään TAMKin OpenLab -innovointi-, tutkimus- ja kehittämistoiminta osaksi SMACC-ekosysteemiä ja selvitetään ja luodaan puitteet yhteisen perustan käytölle.
OpenLab on nimensä mukaisesti matalan kynnyksen laboratorio, jonka ovet ovat avoinna yrityksille ja uusille projekteille. Kokonaisinvestointi on ollut yli miljoona euroa, osin TAMKin rahoittamaa, osin hankerahoituksena saatua.
Merkittävä osa investoinnista kohdistui laitekannan uusimiseen. Asiakasyritysten ja opiskelijoiden käytettävissä on
nyt muun muassa huippumoderneja 3D-tulostimia, joilla voidaan työstää esimerkiksi koneenosien prototyyppejä
hyvin suurella tarkkuudella. Myös uutta robotiikkaa, siihen liitettyä edistyksellistä hitsausvirtalähdettä ja muuta
älykästä teknologiaa käytetään yhteistyöprojekteissa.
Turun ammattikorkeakoulu: Kiertotalous ja cleantech
TRY OUT! on kaupunkien kokeilualusta kiertotalouden ja cleantechin uudelle liiketoiminnalle. Kokeilualusta auttaa
yrityksiä pärjäämään ja sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Kokeiluissa yritykset pääsevät testaamaan uusia bisnesideoitaan asiantuntijoiden, kaupunkien asukkaiden sekä
muiden yritysten kanssa.
TRY OUT! kokeilualustaa kehitetään nyt Turussa ja Helsingissä yhdessä Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Demos Helsingin ja Helsingin yliopiston sekä ison yritysjoukon ja muiden sidosryhmien kanssa. Työtä koordinoi
Turun AMK, jolla on pitkä kokemus ympäristöliiketoiminnan innovaatioekosysteemien kehittämisestä. Keskeinen toimintatapa on verkostomainen yhteistyö ja jakamisen kulttuuri. Toiminta alkoi systematisoitua 2010 eGreenNethankkeen myöstä - jonka toiminta edelleen jatkuu verkostona. Tämän jälkeen toimintaa on kehitetty eri hankkeiden,
tutkimusryhmätoiminnan ja erityisesti yritys-opiskelija-yhteistyön muotojen kautta. TRY OUT! on kertyneen osaamisen konkreettinen jatkumo.
TRY OUT! kokeilualusta toimii sekä ideoiden kiihdyttämönä että ihmisten ja yritysten kohtaamispaikkana. Yritykset
saavat suoraa palautetta kaupunkien asukkailta eli potentiaalisilta asiakkailtaan sekä sparrausta kiertotalouden ja
cleantechin asiantuntijoilta. Asukkaat pääsevät kokeilualustan kautta vaikuttamaan parempaan arkeen omassa kaupungissaan. Kaupunkiin syntyy uusia työpaikkoja ja se pääsee kehittämään aluettaan kestävän kehityksen mukaisesti.
Pidemmällä aikavälillä TRY OUT! kokeilualusta on mukana luomassa parempaa kaupunkia mm. lisäämällä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja synnyttämällä uutta, kestävämpää liiketoimintaa. TRY OUT! kokeilualusta halutaan
tuoda osaksi kaupunkien pysyvää toimintaa yhdistämällä se osaksi olemassa olevia innovaatioalustoja.
Lisätietoja: https://tryout.turkuamk.fi/
Liite 16. Esimerkkejä vahvoista innovaatioekosysteemeistä, joissa ammattikorkeakoulut ovat mukana. Lähde: Kysely ammattikorkeakouluille, helmikuu 2017.
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TKI-toiminta on kytketty selkeästi
strategisiin painopistealueisiin ja
työssä on saavutettu synergiaetuja
ja strategian uudistumista.
Opettajat osallistuvat aktiivisesti
TKI-toimintaan ja heillä on vahva
näkemys ja osaaminen TKItoiminnan käytännöistä.
Opiskelijat ovat osa strategisiin painoaloihin kytkeytyvää tutkimus- ja
kehittämisyhteisöä.

Tutkiva työtapa nähdään mahdottomana opetuksessa.
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Tutkivaa työtapaa käytetään laajasti opetuksessa, jolloin sen avulla
myös kehitetään opetusta ja oppimista.
Kumppaneiden osaaminen tunnetaan ja se tuottaa selkeää lisäarvoa.
Kumppanuussuhteissa uudistetaan
myös omaa osaamista.
Yhteistyösuhteet ja -verkostot ovat
kattavia ja organisaation kaikkien
toimijoiden tiedossa ja/tai käytössä.
TKI-toiminta suunnitellaan ja toteutetaan pääosin verkostoissa ja
niissä uudistetaan verkosto-osaamista. Alueen keskeiset strategiset
kumppanit on osallistettu TKItoimintaan.
TKI-toiminnassa luodaan uusia kansainvälisiä tutkimus- ja kehitystyön
verkostoja, joiden kautta voidaan
myös kehittää TKI- strategiaa.
TKI-toimintaa kehitetään ja johdetaan osana työyhteisön strategista
johtamista ja henkilöstösuunnittelua.
TKI-toiminta on kustannustietoista
toimintaa, kannattavaa ja lisäarvoa
tuottavaa.
TKI-toiminnan hallintaa ja prosesseja kehitetään ja ohjeistetaan systemaattisesti palautteiden perustella.
TKI-toiminnalla uudistetaan henkilöstön osaamista ja osaamista hyödynnetään organisaatiossa. Vastuusuhteet on määritelty ja ne ovat
kaikkien tiedossa.
TKI-toiminnassa syvennetään ja
laajennetaan työyhteisön kumuloituvaa asiantuntijaosaamista
TKI-toiminnan henkilöstö- resursseihin panostetaan strategisten
painoalojen mukaisesti.
TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit
ja innovaatioalustat mahdollistavat
tehokkaan työskentelyn ja kehittyvät toiminnan mukaan.
Konseptoidut TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit ovat yhteiskäyttöisiä ja/tai avoimesti käytettävissä
tukien yhteistyötä TKI-toiminnassa.

TKI-toiminnalla ei ole selkeää
asiakasta, asiakkuuksia ei tunnisteta.
Henkilöstö suhtautuu kielteisesti
TKI-toimintaan ja osallistuminen
siihen on heikkoa. Tiedon siirto
on olematonta.
TKI-toiminnan tuloksia ei julkaista avoimesti ja levitetä.
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TKI-asiakkuudet on selkeästi tunnistettu ja niitä kehitetään systemaattisesti.
Henkilöstön toiminta TKItoiminnassa on luontevaa. Henkilöstön asiantuntemusta hyödynnetään ja siirretään.
TKI-toiminnan tuloksia levitetään
systemaattisesti ja avoimesti organisaation sisällä, asiakassuhteissa ja
asiantuntijayhteisöissä
TKI-vaikuttavuuden indikaattorit
ovat selkeästi määritellyt, niitä seurataan ja toimintaa johdetaan niiden suunnassa
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6
Liite 16. Ammattikorkeakoulujen itsearvio TKI-toiminnasta. Lähde: Kysely Ammattikorkeakouluille,
marraskuu 2016.

Liite 17. TKI-osaajavalmennuksen valmistelu sekä valmennuksen toteutus. Lähde: TKIosaajavalmennus esite http://www.arene.fi/sites/default/files/PDF/2016/SSR_Osaajavalmennus_esite_2016.pdf.
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Mitä hyötyä koet saaneesi YAMK-koulutuksesta, vastausten keskiarvo
Parantanut asemaani työelämässä
Edistänyt mahdollisuuksiani työnhaussa
Lisännyt omaa asiantuntijaosaamistani
Tuonut valmiuksia toimia uudessa ammatissa
Tuonut uusia näkökulmia tehtäviini
Kehittänyt valmiuksiani ammatilliseen verkostoitumiseen ja
yhteistyöhön
Parantanut edellytyksiäni kehittää työpaikkaani
Lisännyt valmiuksiani itsenäiseen työskentelyyn
Lisännyt ymmärrystäni oman alani osaamistarpeista
Kehittänyt johtamisosaamistani
Parantanut edellytyksiäni toimia asiantuntija- ja
johtamistehtävissä
Kehittänyt erikoistuneita tietoja, taitoja ja osaamistani
Syventänyt oman ammattialani erityisosaamista
Tuonut edellytyksiä monialaiseen työskentelyyn
Lisännyt ymmärrystäni verkostoitumisen hyödyistä
Kehittänyt taitojani uuden tiedon luomiseen ja eri alojen
tietojen yhdistämiseen
Kehittänyt ongelmanratkaisutaitojani
Lisännyt ymmärrystäni omasta alastani ja sen
osaamistarpeista
Lisännyt ymmärrystäni oman alani tutkimustiedosta
Parantanut osaamistani kehittää uusia tietoja, käytäntöjä tai
innovaatioita työpaikallani
Lisännyt kiinnostustani elinikäiseen oppimiseen ja
ammattitaitoni kehittämiseen
Lisännyt valmiuksiani kansainvälisen toimintaan
Kehittänyt viestintä- ja vuorovaikutustaitojani
Muuta, mitä?
En koe koulutuksella olleen minulle hyötyä
Lisännyt monialaisia tai muiden alojen osaamistani
Yhteensä
0
Opiskelijat

0,5

1
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2
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3

3,5

Alumnit

Liite 18. Mitä hyötyä koet saaneesi YAMK-koulutuksesta? Arviointi 1 (ei lainkaan) – 5 (Erittäin paljon). Lähde: Arene 2016b.
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4

4,5

Liite 19. Ammattikorkeakoulujen tieteelliset vertaisarvioidut artikkelit vuosilta 2012-2015 tieteenaloittain ja Jufo-luokittain. Lähde: Sinikka Luokkanen (julkaisematon raportti).
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Rahoituslähdeluokkien sisältämät rahoituslähteet
Kotimaiset yritykset
Suomen Akatemia
Tekes (avustukset ja lainat)
YVT-sektori
 Kotimaiset rahastot
Muu kotimainen julkinen rahoitus
 Muu opetusministeriö
 Muu kauppa- ja teollisuusministeriö
 Muu työ- ja elinkeinoministeriö
 Ulkoasiainministeriö
 Oikeusministeriö
 Sisäasiainministeriö
 Puolustusministeriö
 Valtiovarainministeriö
 Maa- ja metsätalousministeriö
 Liikenne- ja viestintäministeriö
 Sosiaali- ja terveysministeriö
 Työllistämisrahoitus
 Muu työministeriö
 Ympäristöministeriö
 Hallinnonala erittelemätön
 Kunnat
 Muu julkinen rahoitus
Ulkomaat yhteensä
 Ulkomaiset yritykset
 EU-rahoitus
 Kansainväliset järjestöt
 Ulkomaiset rahastot
Muu ulkomainen rahoitus
Liite 20. Rahoituslähdeluokkien sisältämät rahoituslähteet. Lähde: Tilastokeskus.

TKI-RAKE-kysely ammattikorkeakouluille
1. Minkä ammattikorkeakoulun puolesta vastaatte?
2. Ovatko painoalojenne nimet muuttuneet tai täsmentyneet?
Painoalatermillä käytetään tässä kyselyssä opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämää käsitettä vahvuusala. Lisätietoa termistä RAKE-raportista.
Alla on esitetty kartta ammattikorkeakoulujen strategisista painoaloista. Tiedot on kerätty RAKE-prosessissa ja päivitetty YAMK-RAKEprosessissa. Jos olette päivittäneet painoalojanne, kirjaattehan muuttuneet tiedot painoalakohtaisesti. Kirjatkaa jokaiseen kohtaan yksitellen,
mistä painoalasta on kyse ja mahdolliset päivitykset.

3. Ovatko uusien nousevien alojenne nimet muuttuneet tai täsmentyneet? Ilmoittakaa myös, jos
olette määritelleet uudet nousevat alat.
Alla on esitetty kartta ammattikorkeakoulujen uusista nousevista aloista. (OKM käyttää termiä uudet nousevat alat.) Tiedot on kerätty RAKEprosessissa ja päivitetty YAMK-RAKE-prosessissa. Jos olette päivittäneet nousevia alojanne, kirjaattehan muuttuneet tiedot yksitellen. Kirjatkaa
jokaiseen kohtaan yksitellen, mistä nousevasta alasta on kyse, mahdolliset päivitykset sekä täsmennykset.

4. Miten TKI-toiminnan rooli on kuvattu strategiassanne? Kopioikaa tähän keskeisimmät TKItoimintaa käsittelevät osat strategiastanne
Voitte myös lisätä linkin strategiaanne kuvauksen lisäksi.
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5. Millaiseksi arvioisitte TKI-toiminnan merkityksen, roolin ja tason omassa ammattikorkeakoulussa?
Arvioikaa asteikolla 1-5 väittämien mukaan. Asteikolla arvosana 5 kuvaa vakiintunutta ja toimintaan hyvin integroitunutta strategista TKItoimintaa ja pienet arvosanat vastakohtaisesti vakiintumattomia toimintamalleja. Mikäli arvioitte suoriutumisen tasolle 4 tai 5, perustelkaa arvio
seuraavassa kysymyksessä.

6. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen arvosanan 4 tai 5, perustele osiokohtaisesti edellisen
kysymyksen vastaukset
Miten perustelet käytännöt tai suoriutumisen parhaille arvosanoille 4 ja 5. Käytämme vastausten tietoja hyödyksi analysoidessamme ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvuuksia.

7. Millainen on tieto- ja kirjastopalvelujen rooli tki-toimintanne kehittämisessä ja edistämisessä?
Voitte kuvata, miten tieto- ja kirjastopalvelut on huomioitu TKI-toiminnassanne. Voitte myös kuvata, miten avoin tiede ja tutkimus/ avoin TKItoiminta on muuttamassa ns. perinteisiä aineistoihin liittyviä käytänteitä ja tulosten avoimuutta ja julkisuutta.

8. Miten alueellanne on rakennettu sidosryhmäyhteistyö? Millaisia toimintamalleja hyödynnätte?
Kuvatkaa, miten TKI-toiminnan sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuudet ovat rakentuneet aktiivisiksi ja sidosryhmiä sitouttaviksi. Voitte kuvata
esimerkiksi toimintamalleja tai antaa linkkejä parhaisiin käytäntöihin.

9. Arvioikaa, kuinka paljon sopimuksiin perustuvia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita teillä on
TKI-toiminnassa.
Arvioikaa vuonna 2016 aktiiviset sopimuksellisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja verkostojen määrä (organisaatioita tai vastaavaa).
Kriteerinä on, että näiden kanssa on aitoa, sopimuspohjaista ja rahoitettua yhteistyötä TKI-toiminnassa.

10. Mitkä ovat TKI-toimintanne ja sen tulosten keskeiset hyödyntäjät?
11. Kuinka aktiivisesti seuraavat sidosryhmät osallistuvat TKI-toimintaan?
Arvioikaa yhteistyö TKI-toiminnan toteutuksessa siihen käytetyn ajan mukaan siten, että kaikki sidosryhmien kanssa käytettävä aika muodostaisi
yhteensä 100 %.

12. Arvioikaa sidosryhmien osallistumista TKI-toimintaan.
13. Mitkä ovat kolme vaikuttavinta toimintamallia TKI-toiminnan viemiseksi käytäntöön ja hyödynnettävyyden lisäämisessä?
Kertokaa lyhyesti, mitkä TKI-toiminnan vahvuudet, kuten prosessit, toimintamallit tai toimintakulttuuri, edistävät parhaiten yhteiskunnallista ja
alueellista vaikuttavuutta. Voitte katsoa ajatuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sisältöihin osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi

14. Mainitkaa kolme kehittämiskohdetta TKI-toimintanne vaikuttavuudessa ja käytäntöön viemisessä?
Eritelkää, mitä TKI-toiminnassa olisi kehitettävä, jotta se olisi mahdollisimman vaikuttavaa yhteiskunnallisesti ja alueellisesti. Voitte katsoa ajatuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sisältöihin osoitteessa vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi

15. Mitkä ovat kolme tärkeintä mekanismia tai toimintamallia tutkimustiedon välittymisen varmistamiseksi TKI-toiminnassanne?
16. Mitkä ovat kolme tärkeintä mekanismia tai toimintamallia varmistaa TKI-toiminnan ja opetuksen yhteys?
17. Mitkä ovat tärkeimmät mekanismit varmistaa TKI-toiminnassa tuotetun osaamisen ja tiedon
välittyminen...
Tuokaa lyhyesti esiin tärkeimmät mekanismit, joilla TKI-tulokset tulevat hyödynnettäväksi seuraavissa konteksteissa. Mainitkaa enintään kolme
mekanismia tai kanavaa.

18. Tutkimuksen ja avoimen innovaatiotoiminnan käsitteistössä ei ole välttämätöntä erottaa
TKI-toiminnan eri osia, vaan ne muodostavat ison kokonaisuuden. Kokonaisuuden hahmottamisen kannalta on kuitenkin olennaista kyetä esittämään, mistä osista ammattikorkeakoulujen TKItoiminta rakentuu. Miten kuvaisitte liukumaa huippututkimuksesta käytännön innovointiin sekä
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näiden kaikkien muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta?
Voitte esittää laatikon eri kohtii käsitteitä, kuvauksia sekä toimintamalleja, jotka antavat kuvan TKI-toiminnasta. Esimerkiksi, mitkä ovat keskeistä toimintaa kehittämistoiminnassa. Toimintamallien kohdalla suosittelemme hyödyntämään linkkejä. Osista pyritään kuvaamaan kokonaistarkastelu, jossa osat T-K-I avaavat eri vivahteita. Tavoite ei ole erottaa näitä toisiinsa ehdottomasti linkittyviä osia, vaan avata kokonaiskuva
tarkempien kuvausten avulla.

19. Kun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena, miten
kuvaisitte tämän laajan TKI-toiminnan vahvuutta?
Voitte esimerkiksi kuvata TKI-toiminnan eri puolien (T-K-I) linkittymisen toimintamallia tai antaa esimerkin kokonaisuudesta, joka hyödyntää
näitä eri toimintamahdollisuuksia ja palvelee siten yhteiskunnallista ja aluevaikuttavuutta

20. Millaisia omia TKI-liiketoiminnan kehittämisen malleja olette TKI-toiminnassa kehittäneet?
Kuvatkaa esimerkiksi, jos olette kehittäneet maksullista palveluliiketoimintaa tai muuta omaa liiketoimintaanne edistäviä konsepteja.

21. Millaisia TKI-toiminnan vaikuttavuuden indikaattoreita ammattikorkeakoulussanne on käytössä tai suunnitteilla?
Voitte nimetä ja avata lyhyesti, millaisia vaikuttavuuden indikaattoreita olette suunnittelemassa tai hyödynnätte jo TKI-toimintanne arvioinnissa.
Kysymyksen taustalla on erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden käsitteistö, mutta voitte myös täsmentää, millaista vaikuttavuutta indikaattorilla on tarkoitus mitata.

22. Miten TKI-toiminta on kehittynyt ammattikorkeakoulussanne vuosina 2012-2017?
Kirjatkaa 1-5 merkittävimmäksi katsomaanne virstanpylvästä. Jos mahdollista, ilmoittakaa myös vuositiedot.

23. Mitkä ovat ajankohtaisimmat haasteet TKI-toiminnassa ja sen kehittämisessä?
Ilmoittakaa vastauksessanne kolme keskeistä ajankohtaista haastetta.

24. Minkä painoalan tai nousevan alan osalta vastaatte tässä osiossa?
25. Mitkä ovat painoalan / nousevan alan TKI-kärjet, jos sellaiset ovat täsmennettävissä?
Kirjatkaa jokaiseen kohtaan yksitellen mahdolliset täsmennykset, mihin sisältökokonaisuuksiin painoalalla keskitytään ja, mitkä ovat näin ollen
valikoituneet painoalan tarkemmiksi erityispiirteiksi. Ajatuksena on tuoda esiin pelkkiä yksittäisiä hankkeita laajemmat TKI-kärjet.

26. Arvioikaa, kuinka paljon painoalan TKI-toiminnassa on käytettävissä seuraavia resursseja
Ilmoittakaa määrät vuoden 2016 tietojen mukaan. HTV=henkilötyövuosi.

27. Eritelkää, mitä TKI-ympäristöjä ja -infrastruktuureja sisältyy painoalan TKI-toimintaan
Ilmoittakaa ympäristöjen ja infrastruktuurien nimet. Saamme tarvittavat lisätiedot infra-portaalista http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/tkitoiminta/tki-ymparistot-ja-infrastruktuurit

28. Mitkä ovat keskeisimmät TKI-hankkeet, jotka edistävät ja vahvistavat painoalaa (aktiiviset,
vuonna 2015 tai sen jälkeen päättyneet tai vuonna 2017 alkavat)?
Mainitkaa 2-5 keskeisintä strategisen tai toiminnallisen tärkeyden tai resurssien perusteella. Kirjatkaa hankkeen nimi ja lyhyt perustelu.

29. Mitä koulutuksia (AMK, YAMK, erikoistumiskoulutukset, muut) linkittyy painoalan TKItoimintaan?
Eritelkää, mitkä koulutukset rakentavat TKI-toiminnan kokonaisuutta aktiivisessa yhteistyössä. Kirjatkaa koulutuksen nimi ja, millaisesta koulutuksesta on kyse (YAMK, AMK. Erko...)

30. Mitä muita tärkeitä resursseja painoalan TKI-toiminnassa on? Kuvatkaa myös resurssien suuruusluokka
Osaamisen ja infrastruktuurin lisäksi voitte ilmoittaa muita aineettomia tai aineellisia resursseja. Tällä kysymyksellä pyrimme varmistamaan, että
kaikki TKI-toiminnan ominaispiirteet tulevat huomioiduksi.

31. Arvioikaa, kuinka paljon sopimuksiin perustuvia yhteistyökumppaneita teillä on kyseessä olevan painoalan TKI-toiminnassa
Arvioikaa vuonna 2016 aktiiviset sopimuksellisten kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja -verkostojen määrä.

32. Jos mahdollista, arvioikaa, paljonko painoalan sisällä on syntynyt vuodessa
Arvioikaa keskimääräinen vuosittainen lukumäärä vuosilta 2014-2016.
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33. Mitä palveluja, tuotteita, prosesseja ja innovaatioita painoalan TKI-toiminnassa on konseptoitu?
Voitte nimetä ja kuvata hyviä esimerkkejä kaupallistetuista tuotteista, tuotekehityksestä, tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioista, uudistetuista
palveluprosesseista, palveluketjuista sekä sosiaalisista innovaatioista, joita TKI-toiminnassanne on konseptoitu viime vuosina.

34. Millaisia tuloksia painoalan sisällä on syntynyt? Mainitkaa kolme vaikuttavuudeltaan merkittävää
Mainitkaa kolme esimerkkiä vaikuttavuudeltaan merkittävistä tuloksista. Käytämme vastausten tietoja hyödyksi esimerkkeinä sekä analysoidessamme ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

35. Mikäli teillä on koko TKI-toimintaa tai sen tärkeää osaa kuvaava mallikuvaus tai muu vastaava maininnan arvoinen esitys, voitte liittää sen tähän.
Kyseessä voi olla esimerkiksi toimintamalli tai vastaava käytössä oleva kokemus, joka toimii vahvistaa ammattikorkeakoulunne strategista painoalaa, osaamiskeskittymää , TKI-kärkeä tai yhteistyötä sidosryhmien, kuten yritykset, aluetoimijat, opiskelijat, kanssa.

36. Yhteyshenkilö mahdollisia lisätietoja varten
Liite 21. TKI-RAKE-kyselylomake ammattikorkeakouluille. Kysely toteutettiin marraskuussa 2016.
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