Projektin nimi: KOULII Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke
Projektin kesto: 1.8.2010- 31.12.2012 (2,5- vuotta)
Hallinnoiva organisaatio:
Omnian kehittämispalvelut
projektipäällikkö Pekka Räsänen
GSM 043 8200154
pekka.rasanen@omnia.fi
Kohdealue ja kohderyhmä: Välitön kohderyhmä on Laurean ja Omnian opetushenkilöstö.
Välillisiä kohderyhmiä ovat a) muu Laurean ja Omnian opetus-, tutkimus- ja
kehittämishenkilöstö, b) Laurean ja Omnian opiskelijat, c) Suurpellon yrittäjät (Suurpellon
Markkinointi Oy, Asuntosäätiö, Matinkylän Huolto ja Tapiolan Lämpö), d)Suurpellon kolmannen
sektorin toimijat (Espoon seurakuntayhtymä, Espoon Järjestöjen Yhteisö, Espoon Aurinkolinna
ry.), e) Espoon kaupunki (mm. alueen päiväkoti ja koulu), f) Alueen kehittämisestä kiinnostuneet
muut organisaatiot ja mahdolliset yhteistyökumppanit (InnoOmnian innovaatio- ja yritysverkosto,
Espoon Uusyrityskeskus, Active Life Village, Spinno, Aalto-yliopisto)
Rahoitus, kokonaiskustannusarvio: 1 134 093€
Ohjelma ja toimenpidekokonaisuus: Manner-Suomen ESR-ohjelma, Etelä-Suomen
suuralueosio, Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja
palvelujärjestelmien kehittäminen
Projektin tavoite
Koulutuksen Innovaatio & Integraatio-hanke, KOULII, on Espoon seudun koulutusyhtymä
Omnian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisprojekti. Hanke edistää ammatillisen toisen
asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä ja osaamista metropolialueen innovaatiojärjestelmän
kehittämiseksi Espoon alueella. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen on avaintekijä
koulutusorganisaatioiden
palveluinnovaatioita
painottavassa
aluekehitystyössä.
Koulutusasteiden yhteistyö innovaatiotoiminnassa ja aluekehitystyössä on ollut satunnaista,
jonka vuoksi opetushenkilöstön yhteistoiminta nähdään projektissa
keskeisenä asteiden integraationa edistävänä tekijänä. Projektin yhtenä tuloksena syntyy
toimintamalli toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyölle, joka mahdollistaa yhteiset
opinnot, kehittämishankkeet ja oppimispolun ammatillisen toisen asteen opinnoista
ammattikorkeakouluopintoihin.
Projektissa kehitetään opetushenkilöstön t&k&i-osaamista erityisesti palvelumuotoilun konseptia
hyödyntäen. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua
niin, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.
KOULII-hankkeessa palvelujen innovointi kohdentuu Suurpeltoon, jonka rakentamisessa
tavoitellaan viihtyisyyttä, ekologisuutta sekä työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämistä.
Suurpelto toimii LivingLab-ympäristönä, jossa opettajat, opiskelijat ja alueen toimijat kehittävät

ja kokeilevat elämäntapaan ja -tilanteeseen sopivia palveluja ja tuotteita vuorovaikutuksessa
käyttäjien kanssa. Alueen toimijoihin kuuluvat asukkaat, suunnittelijat ja rakentajat, yksityisen,
kolmannen ja julkisen sektorin palvelujen tuottajat sekä kulttuurialan toimijat. Projektina
tuloksena rakentuu monialainen oppimisklusteri, jossa integroituu ammatillinen toinen aste ja
korkeakoulutus ja joka hyödyntää palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia ja
LivingLab-ympäristöä aluekehitystyön välineinä.
Projekti on vaiheistettu siten, että ensin luodaan projektin ohjelmateoria opetushenkilöstön ja
alueen toimijoiden yhteiskehittelynä (2010). Toisessa vaiheessa (2011) toteutetaan
valmennuspolut opetushenkilöstölle ja palvelumuotoilupilotit yhteiskehittelynä alueen toimijoiden
ja opiskelijoiden kanssa. Kolmannessa vaiheessa (2012) kiteytetään ja testataan
palvelumuotoiluun perustuvaa t&k&i-toimintamallia LivingLab-ympäristössä.
Projektissa toteutetaan arviointitutkimus, jonka avulla arviointitietoa kerätään ja
analysoidaan kaikissa projektin vaiheissa. KOULII parantaa ammatillisen toisen asteen ja
ammattikorkeakoulun yhteistyötä, innovaatio-osaamista ja aluekehitystyön laatua. Projekti tukee
alueellista innovaatiojärjestelmää edistämällä toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.
Opettajien ja opiskelijoiden osaaminen kehittyy vastaamaan paremmin
asiakkaiden ja työelämän tarpeita. Projekti tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää
koulutuksen kehittämisessä paikallisella ja kansallisella tasolla.

