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EU:n uuden ohjelmakauden ja Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta on tärkeää kehittää 

korkeakoulujen mahdollisuuksia vastata niille asetettuihin tavoitteisiin. Avoin innovaatiotoiminta ja 

poikkialainen, tarvelähtöinen tutkimus vaativat uudenlaisia toimintamalleja ja rajat ylittäviä verkostoja. 

Esityksessä kuvataan hankesuunnitelma, jonka tavoitteena on vastata näihin haasteisiin ja lisätä tiedon, 

osaamisen ja tutkimuksen avoimuutta sekä yhteistyötä tutkimus- ja korkeakoulusektorin, yritysten, 

päättäjien, rahoittajien sekä muiden tahojen välillä ja siten edistää avointa innovaatiotoimintaa. Rahoitusta 

kyseiselle hankkeelle on haettu Opetus ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön –rahoitushausta tammikuussa 

2015. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta vuosille 2014 - 2017 nostaa esiin julkisin varoin tuotetun tiedon 

avoimuuden ja tiedon sujuvan liikkumisen koko yhteiskunnassa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen 

edistämisen näkökulmasta ammattikorkeakoulujen toteuttamaa tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotoimintaa (TKI) tulee tarkastella aiempaa systemaattisemmin. Poiketen muista kansallisen 

innovaatiojärjestelmän keskeisistä toimijoista, ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on pääosin soveltavaa, 

lain mukaan työelämää edistävää, alueen elinkeinorakennetta uudistavaa ja tapahtuu yleensä 

yhteistoiminnassa loppukäyttäjien kanssa. Käytännössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta muodostaakin 

laajan verkostomaisen innovaatioekosysteemin, joka pitää sisällään hyvin erilaisia tietoja ja taitoja, ja jonka 

sisällä myös kumulatiivisen osaamisen kasvu on mahdollista.  

Esityksessä kuvattavan hankkeen tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja avoimen 

tieteen laajaa yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä. Hankkeessa kehitetään ja viedään käytäntöön 

toimintamalli, jonka avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan tehtyä näkyväksi 

ja tuotua konkreettisesti kaikkien halukkaiden (etenkin pk-yritysten) hyödynnettäviksi. Vaikka tarkastelu 

tässä kohdennetaan lähtökohtaisesti ammattikorkeakouluihin, tehdään hankkeessa tiivistä yhteistyötä 

muiden innovaatiokentän toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitettävän mallin avulla haetaan ratkaisuja 

seuraaviin teemoihin: 

 Miten tieto saadaan käyttöön? 

o Millaista tietoa ammattikorkeakouluissa tuotetaan? 

o Millä tavoin tietoa tulee hallita ja dokumentoida?  

o Miten tietoa voidaan parhaiten hyödyntää?  

Hanke perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan 2014 – 2017 linjauksiin ja vahvistaa osaltaan 

tiekartassa esitetyn neljän osatavoitteen toteutumista korkeakoulujen TKI-toiminnassa.  
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Hanke koostuu kolmesta eri työpaketista. Työpaketin 1 tavoitteena on määritellä, miten 

ammattikorkeakoulujen olemassa olevan tiedon avoimuutta on mahdollista tehostaa. Tavoitteena on 

konkretisoida nykyinen tieto ja luoda perusta sille, miten uutta tietoa voidaan tuottaa jo olemassa olevan 

tiedon pohjalta. Työpaketin 2 tavoitteena on edistää selkeiden perusrakenteiden ja palvelujen syntymistä 

avatun tiedon kokonaishallintaan. Tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan digitoida tietosisältöjä ja 

koostaa yhteinen avoin tietovaranto kaikkien toimijoiden käyttöön. Työpaketin 3 tavoitteena on puolestaan 

edistää ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnasta syntyvän tutkimustiedon käyttöä etenkin 

elinkeinoelämän näkökulmasta. Työpaketissa selvitetään, millaista tietoa yritykset tarvitsevat ja millaisessa 

muodossa yritykset pystyvät tietoa parhaiten hyödyntämään.  

Hankkeen tavoitteena on saada avoin tieto aidosti innovaatioiden pohjaksi ja kaupallisesti 

hyödynnettäväksi. Eri toimijoita aktivoidaan yhdessä ideoimaan tulevaisuuden 

liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, joiden avulla tieto liikkuu 

nopeasti. Lisäksi tietovarantojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kehitetään työkaluja.  

Hankkeen tuloksena avoimuuden mahdollisuudet ovat laajasti hyödynnettävissä korkeakoulujen 

innovaatioekosysteemissä. Lisäksi hanke systematisoi ammattikorkeakoulujen tuottaman tiedon 

analysoinnin ja auttaa tunnistamaan, millaista lisäarvoa ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnasta 

voidaan yleisemminkin saada irti. Hanke myös vahvistaa korkeakoulujen keskinäistä verkottumista sekä 

kokeilevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Edelleen hanke kirkastaa ammattikorkeakoulujen TKI- 

toiminnan profiilia ja erityisesti avoimen innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia.  

Tähän mennessä ammattikorkeakoulujen tuottamia tutkimusaineistoja ja niiden avaamisesta mahdollisesti 

saatavia hyötyjä ei kovin hyvin tunneta. Ammattikorkeakoulujen potentiaali avoimen tieteen ja 

tutkimuksen edistämisessä on kuitenkin suuri. 

 


