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Johdanto 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta, 
monikulttuurinen työelämä ja ammattikorkeakoulujen vastavuoroiset TKI-vaihdot eli KV-metro - 
hankkeessa uudistetaan ammattikorkeakoulujen TKI-henkilövaihtoja ja syvennetään 
yrityskumppanisuhteita kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeessa ovat mukana HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. 
 
Tavoitteena on edistää metropolialueen yritysten kansainvälistymistä. Hankkeessa kehitetään 
henkilöstövaihtoon toimintamalleja, jotka tukevat henkilöstön ja organisaatioiden TKI-yhteistyötä, 
osaamisen vaihtoa ja kansainvälistymistä. Lisäksi halutaan tukea opiskelijoiden työllistymistä ja 
kehittää heidän työelämävalmiuksiaan, kulttuurisensitiivisyyttään ja yrittäjyystaitojaan. 
 
KV-metro hankkeen tavoitteita: 
•Testataan, kehitetään, vakiinnutetaan ja levitetään käytössä olevia toimintamalleja eri ympäristöissä 
(toiminnan kautta kehittämistä) 
•Pääkaupunkiseudun yritysten ja alueen kilpailukyvyn vahvistaminen kansainvälistymällä 
•Kansainvälisten TKI-verkostojen ja yritysten hyödyntäminen TKI-toiminnan kansainvälistymisen ja 
tulosten hyödyntämisen näkökulmasta 
•Tuotetaan uusia TKI-toimintamalleja opiskelijoiden, ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja 
työelämän edustajien henkilövaihtoihin  
 
TKI-toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi on kehitettävä uusia, innovatiivisia toimintamalleja 
toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Kansainvälinen TKI-toiminta ja siihen 
liittyvät yhteydet ja toimintatavat edellyttävät pitkäkestoista yhteistyötä ja yhtenäistettyjä, tehokkaita 
toimintatapoja.  
 
KV-metro hankkeessa edistetään TKI-hankkeiden avulla metropolialueen yritysten 
kansainvälistymistä, opiskelijoiden työllistymistä työelämävalmiuksien kehittymisen, työyhteisöjen 
kulttuurisensitiivisyyden sekä yrittäjyyden kautta, sekä kehittää henkilöstövaihdon toimintamalleja, 
jotka edesauttavat henkilöstön ja yritysten TKI-yhteistyötä, osaamisen vaihtoa sekä 
kansainvälistymistä yrityksissä, järjestöissä sekä julkisella sektorilla. 
 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on panostanut uusien TKI-vaihtomallien luomiseen ja 
kehittämiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulu keskittyy yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan 
kehittämiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt uusia innovatiivisia työmalleja 
monikulttuuristen työorganisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen väliseen työskentelyyn. Hanke on 
kaksivuotinen ja päättyy 31.12.2015 
 
 
Case 1: HAAGA-HELIA 
 



HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (HAAGA-HELIA) on toteuttanut jo yli 10 vuotta henkilöstön 
työelämäjaksoja kotimaassa ja ulkomailla. Nyt tavoitteena on ollut siirtää työelämäjaksojen 
painopiste TKI-toimintaan. Hankkeessa testaamme erilaisia malleja liittyen henkilöstön ja 
opiskelijoiden oppimistapoihin esimerkiksi Triangeli-mallia, jossa toimijoina ovat HAAGA-HELIAn 
lisäksi ulkomaiset kumppanikorkeakoulut ja yritykset. Kaikki Triangelin osapuolet yhdistävä liima 
voi olla TKI-hanke, jota yhdessä työstetään kohti tavoitetta asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. 
Ulkomailla toimivia yrityskumppaneita tulee sitouttaa yhteistyöhön TKI-hankkeiden kautta, joka on 
myös portti opiskelijavaihdolle, laadukkaalle työharjoittelulle sekä asiantuntijavaihdolle. Uusia 
malleja on kokeiltu myös ns. Työparimallin kautta. TKI-vaihtoon lähtee yhdessä esimerkiksi opettaja 
ja opiskelija tai TKI-hanketta tekee yhdessä ulkomaalainen ja suomalainen opiskelija.  
 
Case esimerkkinä TKI-vaihto Taiwanissa maaliskuussa 2014: Paikallinen organisaatio työllisti 
HAAGA-HELIAn TKI-työntekijän kahdeksi viikoksi käyttäjälähtöisten Living Lab -menetelmien 
parissa. Kahden viikon aikana opittiin ymmärtämään molempien osapuolten näkemys Living Lab -
toiminnasta ja kehitettiin sekä syvennettiin TKI-verkostoja. Vastavuoroisesti elokuussa 2014 Taiwan 
Living Labs -organisaation edustajat tulivat Suomeen asiantuntijavierailulle ja sovittiin 
jatkoyhteistyöstä. Taiwanissa on kerätty tuhansien ihmisten käyttäjäpooli, jollaista Suomen päässä 
olemme aloittaneet kokoamaan myös. Taiwanista lähetetään HAAGA-HELIAn kokoamalle 
loppukäyttäjäpoolille testattavaksi ja loppuun kehitettäväksi tuotteita ja palveluita ja HAAGA-
HELIAsta (esimerkiksi Start Up Schoolin opiskelijat) vastavuoroisesti lähetämme Taiwaniin 
kehitettäväksi tuotteita. Tämä auttaa tuotteen kehittämisessä lopulliseen, käyttäjälähtöiseen muotoon 
sekä voi toimia porttina tuotteen viemisessä kansainvälisille markkinoille.  
 
Case 2: DIAK 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) osahankkeessa pyritään edistämään ulkomaalaistaustaisten 
henkilöiden työllistymistä sosiaali- ja terveysalalle. Osahankkeen keskeinen prosessi on 
työelämävaihto, johon osallistuvat opettajat, työelämän yhteistyökumppanit sekä opiskelijat 
työharjoitteluidensa yhteydessä.  Diakin tapauskuvas kohdistuu koko osahankkeen toimintaan. 
Tapauskuvauksessa kerrotaan lyhyesti hankkeen toiminnasta alkaen hanketyöntekijöiden sisäisestä 
rekrytoinnista, ideoinnista, suunnittelusta ja päätyen hankkeen toteutuksen kuvaukseen. 
Tapauskuvauksen pohjalta tehdään alustava versio toimivasta ammattikorkeakoulun TKI-hankkeen 
toteutuksen prosessista, missä kiinnitetään erityistä huomiota hanketoiminnan ja opetuksen 
integrointiin. 
 
Case 3: Metropolia  
 
Uudistuva työelämä on yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun strategisista päämääristä ja 
Metropolia pyrkiikin vastaamaan metropolialueen yritysten erityisiin osaamisen tarpeisiin ja 
kannustamaan opiskelijoita yrittäjyyteen.  
 
KV-metro hankkeen aikana on kehitetty InnoVaaran toimintaa Leppävaarassa. InnoVaara! toimii 
kohtaamispaikkana yrityksille, yrittäjille sekä oppilaitoksille ja opiskelijoille tukemalla yrittäjyyden 
kehittämistä ideasta liikeideaksi. Innovaara on innovaatiokiihdyttämö, jonka tavoitteena on luoda 
mahdollisuuksia uusien ideoiden syntymiselle laajemmin. Tavoitellaan uudenlaista ja parempaa uutta 
liiketoimintaa myös olemassa oleviin yrityksiin, ei vain uutta yrittäjyyttä. Toki tällaisesta 
yhteispöhinästä ja -kehittämisestä ponnahtelee myös uusia yritysideoita. Varsinkin ideoita 
yhdistelemällä syntyy kantavia kokonaisuuksia. Keinona on laittaa opiskelijat monialaisesti 
yhteistyöhön yritysten kanssa. Hyödynnetään ns. piilevää innovaatiopotentiaalia, mikä tarkoittaa sitä, 
että kehittäessään yhdessä opiskelijat yritysten henkilöstö keksivät ratkaisuja, joita kumpikaan ei 
yksin keksisi. Yrityksillä ja yrittäjillä on myös ns. innovaatioylijäämää eli ideoita, joita he eivät ole 
ehtineet kehittää tai ne eivät sovi yrityksen omaan profiiliin ja yritys. 
 



Marraskuussa kokeiltiin yhtenä keinona InnoFest -konseptia, jossa Metropolian Leppävaaran 
kampuksella oli esillä tehtyjä innovaatioprojekteja, joihin yritysten väki pääsi tutustumaan. Toisaalta 
yritykset esittelivät omia kehittämisideoitaan, joihin he hakivat opiskelijoita kumppaneiksi. 
Tapahtuma onnistui erittäin hyvin ja paikalla oli satoja opiskelijoita, kymmeniä projekteja ja 
kymmeniä yrityksiä. Tarkkoja lukuja ei vielä ole käytettävissä. 
 
Innovaatiokiihdyttämön toiminta perustuu Metropolian Minno-konseptiin, jonka mukaisesti jokainen 
opiskelija tekee monialaisen tiimin kanssa 10 opintopisteen innovaatiokurssin, jonka keskeinen asia 
on tehdä oikea yrityksestä saatu kehittämishanke. Laurealla on vastaavia projektikursseja, joiden 
kautta voidaan rakentaa toimintaa yli koulurajojen. 
 
 
 
 
 
 

 
 


