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4. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ
Lähtökohta:
Projektin lähtökohtana on ollut kysyntä- ja käyttäjälähtöisen Living Lab toiminnan kehittäminen PohjoisKarjalassa. Projekti on ollut mukana valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen Living Labhankekokonaisuudessa yhdessä Ammattikorkeakoulujen neloskierre- hankeverkoston kanssa sekä Savonia
amk:n Living Lab- rinnakkaishankkeen kanssa (PIK). Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan
edut on havaittu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa ja selvityksissä. Kansallinen
innovaatiostrategia ja valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko painottavat asiakkaiden keskeistä
roolia tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Tutkijat ovat korostaneet avoimen ja vuorovaikutteisen
innovoinnin roolia innovaatioympäristöjen rakentumisessa. Living Lab- kehitysalustan luomiseen tarvitaan
käytännön konkreettisia toimenpiteitä, uudenlaista suunnittelua ja organisointia. Kehitysalustat kokoavat
yhteiseen kehitysprosessiin tuotteiden ja palvelujen tarjoajat (yritykset), kehittäjät (mm.
ammattikorkeakoulut), mahdollistajat (kaupungit, valtionhallinto, julkiset rahoittajat) sekä erityisesti
loppukäyttäjät (asukkaat, kansalaiset, kuluttajat, työntekijät jne.) aidoissa elämisen ympäristöissä.
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Tarpeet Living Lab toiminnan, kehitysalustan ja osaamisen kehittämiseksi alueella ovat tulleet selkeästi
esille myös Karelia-amk:n hanketoiminnan kautta (mm. MONNI- hanke). AKI-projektin tavoitteena on ollut
kehittää Living lab -konseptin avulla uusia toimintatapoja elämysmatkailun palveluiden / sekä palveluiden
kehittämiseksi. Konkreettisesti tavoitteena on ollut käynnistää ja tuottaa käytäntöön houkuttelevampia ja
kilpailukykyisempiä matkailukokemuksia, joista hyötyvät yritysten (matkailuyritysten lisäksi myös mm
logistiikka-, viestintä-, oheispalvelut kuten erikoiskaupat) lisäksi kansainvälisetkin kuluttajat sopivilla
palvelutarjonnoilla perustuen heidän tarpeisiin, mieltymyksiin ja ideoihin.
Projektin kohderyhmät:
- alueen elämysmatkailun pilotointiin osallistuvat käyttäjät
- alueen matkailun yritykset ja sidosryhmät
- luovan talouden toimijat
- TKI-toimintaan osallistujat
- alueen innovaatioverkon toimijat
- amk:n opiskelijat
Tavoitteet projektissa :
1) Uusien käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Living Lab- pilottikohteissa PohjoisKarjalassa. Pilotoinnin kohteina ja edunsaajina ovat olleet erityisesti matkailun yritykset.
2) Living Lab - verkoston ja yhteisen toimintamallin luominen PKAMK:n (Karelia amk:n), Savonia amk:n,
yritysten ja muiden sidosryhmien välille (Living Lab- ekosysteemi)
3) Käyttäjälähtöisten tutkimus-, kehittämis, ja innovaatiomenetelmien kokoaminen ja valinta Living Labpilottien työvälineiksi (käyttötapasuositukset, käyttäjäkokemusten havainnointi, analysointi ja
dokumentointi, käyttäjien ja sidosryhmien osallistaminen) sekä uusien menetelmien kehittäminen
4) Karelia-amk:n projektin sekä SAVONIAN rinnakkaishankkeen (PIK) Living Lab- toimintojen,
menetelmien, toimintamallien, arviointikriteerien ja osaajien verkottaminen Itä-Suomalaiseksi Living Lab verkostoksi ja pilotointien tulosten tuominen palveluliiketoiminnan teeman alla Living Lab valtakunnallisiin
malleihin.
5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ
Projektin toteutus jakaantui pääosin kahteen osioon: Pilotti 1, tapahtumaopastus ja Pilotti 2, elämyksellinen
monimediainen kohde- ja reittiopastus. Pilottien kautta projektissa testattiin ja muodostettiin Living Lab
toiminnan alueellinen kuvaus. Myös projektin toteuttamat koulutukset toteutuivat osanan pilotteja.
Molemmissa piloteissa kohderyhmä ja mukana olleet yritykset määrittyivät piloteissa kehitettyjen
opastuksien pohjalta. Työnjako kussakin toteutuksessa oli aina selkeä siten, että projekti vastasi
käyttäjälähtöisen sisällön tuottamisesta opastukseen sekä osittain teknisestä toteutuksesta hyödyntäen
kuitenkin jo olemassa olevia vastaavan yrityksen tietojärjestelmiä.
5.1. Pilotit:
Pilotti 1:ssä toteutettiin tapahtumaopastus, joka oli vuoden 2011 Ilosaarirockin opastus. Se sai Ilosaarirockin
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kävijöiltä erittäin hyvän vastaanoton. Tapahtumaopastuksen vuoden 2012 version kehittämistä varten
toteutettiin käyttäjälähtöistä selvitystä kohderyhmälle sekä toteutetusta versiosta tehtiin palautekysely, josta
saatiin jatkokehittämisen tarpeet esille. Projekti tuotti nimenomaan käyttäjälähtöisesti sisältöä opastukseen.
Opastuksen kehittäminen jatkuu tästä eteenpäin Karelia amk:n luovan talouden keskuksen, Popmuusikoiden,
Kerubin ja Ilosaarirock- toimijoiden välillä. Yhteistyö Karelia-amk:n ja Joensuun popmuusikoiden välillä on
mobiilioppaan osalta ollut aktiivista ja toimivaa. Ideoita ja toteuttamisehdotuksia on pystytty esittämään
kummaltakin taholta (Karelia-amk:n osalta niin verkkomedian kuin AKI:n puolelta) ja ne on käsitelty
yhdessä hyvässä hengessä. Tämä näkyy myös lopputuloksessa, johon kumpikin osapuoli on ollut
tyytyväinen.
Pilotti 2:ssa toteutettiin elämyksellinen monimediainen kohde- ja reittiopastus, mikä konkretisoitui
venäläisille suunnatuksi Shoppailun opastukseksi. Shoppailun opastus rakentui jo olemassa olevan
247.visitkarelia.fi teknisen alustan päälle, johon projekti toi sisältönä käyttöliittymän suunnittelua sekä
venäläisen käyttäjän näkökulmaa käyttökokemuksesta ja tarpeista.Tämä toteutettiin yhteistyössä Karelia
Expert matkailupalvelut Oy:n, Travelneer Oy:n sekä käyttäjälähtöisessä koulutuksessa mukana olleiden
matkailualan yrityksien ja Luovan Talouden keskuksen muutaman venäläisen opiskelijan kanssa, jotka
edustivat käyttäjän näkökulmaa. Yhteistyön Karelia Expert Matkailupalvelut Oy:n kanssa voidaan todeta
sujuneen hyvin molemmin puolin. Molemmat osapuolet olivat aktiivisia yhteydenpidossa ja viestinnässä
erityisesti päivittäisellä toiminnan tasolla sekä Shoppailu opastuksen käyttäjälähtöiseen kehitykseen oltiin
tyytyväisiä molemmin puolin, vaikkain todettiin, että aikataulut venyivät alunperin sovituista johtuen
teknisen toteutuksen viivästymisestä alihankkijan toimesta. Yhteistyö teknisen toteuttajan Travelneer Oy:n
kanssa oli ajoittain hankalaa viivästyneiden toteutuksien ja viestinnässä ilmenneiden ongelmien johdosta.
Yhteistyö kuitenkin saatiin päätökseen kohtalaisen hyvässä hengessä.
5.2. Living Lab -toimintamalli ja -verkostot:
Living Labiin liittyvä yhteistyö Itä-Suomen alueella on ollut haasteellisempaa ja yhteistyö on rajoittunut PIK
-hankkeen kanssa mobiilipalveluihin, koulutuksiin ja Living Lab -toimintamalliin kuuluvaan
tietojenvaihtoon. Molemmilla hankkeilla oli erilainen profiili, joten varsinaista yhteistä rajapintaa
työskentelylle ei löytynyt. Keskusteluissa on saavutettu yhteisymärrys alueellisten Living Lab -toimintojen
yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista. Molemmat projektit päättyvät keväällä 2013. Lopussa pohdittiin
tulevaisuuden mahdollisuuksia yhteistyölle. AKI -projekti on tehnyt enemmän Living Lab verkostoyhteistyötä kansallisen Living Lab Neloskierre -hankkeen kanssa, jossa on ollut mukana 13
ammattikorkeakoulua Suomesta. Yhteistyö on tuottanut useita eri jatkotoimenpidemahdollisuuksia eri
ammattikorkeakoulujen välille. Kansainvälisellä tasolla on pidetty yhteyttä Europen Network of Living Labs
-verkoston kanssa sekä vahvistettu ENoLL statustamme Living Lab for Design and Services luomalla sille
visuaalinen ilme käytettäväksi.
5.3. Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa:
Projekti toteutti yhteistyössä kahden muun PKAMK:n hankkeen (Creative Managers ja TONIC - Tonal
Innovation Center) kanssa ILMIÖ-seminaarin (9. - 10.6.), minkä tarkoituksena oli nostaa keskusteluun aidon
paikkakunnan identiteetin (ihmiset) merkitys sisällön tuotossa tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ml.
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brändäys. Seminaari onnistui erittäin hyvin kerätyn palautteen perusteella.
Projekti toteutti KOKO -Kortteli 48 Luova Osaamisyhteisö -hankkeelle työpajan, jossa nuorsovaltuuston
edustajat olivat osallisena tuomassa nuorison näkökulmaa Kortteli 48:n kehittämiseen. Työpajassa kokeiltiin
nimenomaan käyttäjiä osallitavaa Cafe Joensuu -konseptia.
Yhteistyöneuvotteluja käytiin myös JOSEK:n Kaupaks -hankkeen ja DigiRegion hankkeiden kanssa jatkoa
ja yhteistä rajapintaa ja vaikuttavuutta tavoitellen. Yhteistyössä toteutettiin Matkailun kehittämisaamu 22.8.,
jonka suunnitteluun osallistui mm. näiden hankkeiden henkilöstöä. Hankkeista valitut henkilöt ohjasivat
kehittämisaamun teemaryhmiä ja heille myös toteutettiin lyhyt koulutus Matkailun kehittämisaamun
teemaryhmien ohjaamisesta sekä käyttäjälähtöisyydestä.
Lisäksi AKI -projekti on tehnyt yhteistyötä Karelia-amk:n Innovaatioassistentti -hankkeen kanssa muun
muassa IMPACT -seminaarin järjestelyissä sekä Innovaatioportaalin rakentamisessa, johon on kerätty kaikki
useammissa innovaatio- ja käyttäjälähtöisissä hankkeissa tuotettu materiaali tavoitteena saada helposti
hyödynnettäväksi opetukseen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen koulutukseen ja siten tärkeä osa myös
Living Lab -toiminnan ylläpitämistä ja jalkautumista. Innovaatioportaali ilmestyy ensin Karelia-amk:n
julkaisuna.
5.4 Käyttäjälähtöisten toimintamallien jalkautus ja koulutukset:
Projektissa toteutettiin eri tyyppisiä koulutuksia, mitkä kytkeytyivät aina sisällöltään kulloinkin tehtävänä
olevaan pilottiin. Yrityksille suunnattu käyttäjälähtöisyyden koulutus toteutettiin osana Pilotti 2:sta, jolloin
matkailun palveluita tuottaville yrityksille suunnattu koulutus sisälti tietoa ja mentelmiä palveluiden
kehittämisestä venäläiselle matkailijalle. Lisäksi toteutettiin yksi asiakaspalvelukoulutus yhden yrityksen
tilauksesta. Ammattikorkeakoulun henkilöstölle mahdollistettiin Living Lab menetelmien koulutusta eri
tavoilla: osanan yhteistyötä Neloskierre Living Lab -hankkeen kanssa sekä osallistamalla hankkeen
toimenpiteisiin, mm. INNOviikkoon.
6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN
Yhteenvetona projektin julkisuudesta ja tiedottamsiesta voidaan todeta, että projektissa toteutettiin tiedotusta
liittyen projektin konkreettisiin tapahtumiin. Projektin aktiviteeteistä ja menossa olevista vaiheista
tiedotettiin enimmäkseen projektin omilla nettisivuilla sekä Karelia-amk:n nettisivuilla ja viikko- ja
kuukausitiedotteissa. Projektin tapahtumista tiedotettiin Karjalaisessa ja Heilissä. Viestintää tapahtui paljon
myös suoraa sähköpostilla yhteistyökumppaneille sekä osallistuen yhteistyökumppaneiden järjestämiin
taaphtumiin.
Hankkeesta on tiedotettu seuraavasti:
- aloitus PKAMK:n sisäisessä tiedotuksessa 4/2011
- hankkeen internetsivuilla www.akilivinglab.wordpress.com
ILMIÖ- seminaari:
- kutsut kohderyhmille (hankkeiden yrityskontaktit, kehittäjäorganisaatiot) sekä lehdistötiedotteet medialle
5/2011
- YLE paikallisradion haastattelu ILMIö- seminaariin liittyen 9.6.2011
- VisitKarelia- blogi (http://visitkarelia.blogspot.com/2011/05/ilmio-seminaari-ja-foorumi-9-1062011.html)
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- ILMIÖ facebook- ryhmä 12.6.2011 lähtien
- Osallistujan tuottama blogi-kirjoituksen ILMIÖ-seminaarista (
http://mielenkiinnonkohteita.blogspot.com/2011_06_01_archive.html ).
Ilosaarirock- mobiiliopas:
-Käyttäjätutkimuksen osio: Karjalan Heili -paikallislehdessä 29.6. sekä 13.7
-Kävelykadun haastattelu 31.6.2011, joissa tiedotettiin myös tulevasta Ilosaarirockin tutkimuksesta
-Ilosaarirokin facebook- sivuistoilla 14.7.
-Ilosaarirockin viestinnän kautta saavutettu näkyvyys (mm. mobikarelia.fi sivuilla 8.7.
http://www.mobikarelia.fi/index.php/component/content/article/7-2011/16-ilosaarirock2011 ; noise.fi sivuilla 8.7.( http://www.noise.fi/uutiset/?id=12703 ; 9.7. imperium.net:
http://www.imperiumi.net/index.php?act=news&id=15001
-Ilosaarirokissa 16.-17.7.
- Muotoilun ja kv- kaupan henkilöstökokouksessa 22.8.2011
- AKI livinglab nettisivut 8/2011
- Ilosaarirokin facebook- sivuistoilla 14.7.
- Karjalan Heili 13.7. Mobiiliopas
- 2.9.2011 PKAMK:n työelämäpäivä, siihen liittyvä viestintä
- 24.-26.8. Isat laivaseminaari; verkostoituminen hanketoimijoiden kanssa
- 7.9. Innovaatiofoorumi
- 8.9. Koli Cultura, esittely ja hankkeen mahdollisuudet
- 22.9. KOKO kaupunkitilan kehittyminen- workshop, hanke-esittely
- syksyn aikana integroituihin kursseihin alkuesittelyt , kuten mm. 3.10 Cafe joensuu pilotti ID, IB
- 28.11. Pietari FINEC, hankkeen esittely ja workshop
- 11.-12.10 Joensuu Design Week- viestintä : PKAMK; Carelicum; Taidetoimikunta. Näkyvyys Carelicum,
Ravintola Pöllö
- 8.11. Meet Innov- konferenssi, Pariisi. Paneelikeskustelu Living lab toiminnasta
- 23.11 Markkinoinnin uudet muodot- koulutuksen yhteydessä
Luovien alojen yrityksille
- Living lab neloskierre- tilaisuuksissa hankkeen esittely (mm. Operaattorivalmennukset, sekä seminaari
Jyväskylä 14.12.)
- 12/2011 vastattu EnOLL- verkoston tiedonhankintakyselyyn Living Labeista
- välillä 1.1.-30.4. tiedotettu sisäisesti Ilosaarirockin mobiiliopastuksen toteutustiimin välityksellä yli
keskusrajojen
- 11.1.2012 Maaseudun tulevaisuusriihi: Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulun yhteinen koulutushanke : Tiedottaminen hankkeesta sekä osallistuminen
brändinkehittämis- teemaryhmän workshopiin Living Lab- näkökulmasta.
- suoramarkkinointi ja yhteistyöneuvottelut Karelia Expert matkailupalvelut Oy; Josek Oy; Tiedepuisto
Oy;itä-Suomen yliopisto
- 24.-25.5. Living Lab verkostomeeting
- 26.1. Innovaatioassistentti- hankkeen kohtaamispaja, käyttäjälähtöiset työkalut (innovaatiolaukku ja
menetelmät) esittely
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- 1.2. yritysten muodostaman yhteistiimin tapaaminen, Josek. Hankkeen esittely, toimintamahdollisuudet.
- 1.3. Living Lab- todellista toimintaa- tilaisuus alueen LL- verkostolle, NetWork Oasis. Tiedottaminen
tilaisuudesta suorapostituksin verkostoissa.
- 2.3. Tiedepuiston hautomopäivä, NetWork Oasis, workshop osallistuminen ja hankkeesta tiedottaminen
osallistujille
- 5.3. Itä-Suomen yliopisto, Markos- hanke, LL yhteistyön mahdollisuudet
- 13.3. SiSCatalyst-hanke, sosiaali- ja terveysalan keskus PKAMK. LivingLab yhteistyön mahdollisuudet
- 13.3. AKI opas co-creation ws. Tiedottaminen PKAMK osallistuville opiskelijoille sähköpostilla.
- 14.3. Russian co-creation ws: Hankkeesta tiedottaminen osallistujille, Living lab- käyttäjälähtöinen
workshop.
- 3/2012 Venäläinen asiakas- käyttäjätutkimuksen toteutus (Prisma, Vesikko venäläiset asiakkaat),
hankkeesta ja tavoitteista tiedottaminen kohderyhmille- 21.3. Karjalan Heili sekä Pohjois-Karjalan
osuuspankin kohdennetussa viestinnässä ilmoitus AKIn järjestämästä työpajapäivästä Elohopeakerholaisille
kohde- ja reittiopastukseen.
- 17.4. co-creation ws P-K:n osuuspankin Elohopeakerholaiset (kohde- ja reittiopastus)
5.-8.2012 käyttäjärekrytointiin ja käyttäjätestauksiin liittyvä viestintä, sähköpostilla, puhelinsoitoin jne
1.5. Luovan talouden keskus: henkilöstö/integrointi opetukseen
6.-8/2012 Matkailun kehittämisaamu
- sähköpostiviestintä; internet: http://www.luovasuomi.fi/event/149 ; JOSEK uutiset, PIKES uutiset, Karelia
Expert, PKAMK- sivut, AKI- internetsivut; ILMIÖ- facebook- ryhmä.
12.8. lehti-ilmoitus Karjalan Heili; Lehti-ilmoitus Karjalainen
8/2012 alkaen Venäläisen shoppailijan mobiiliopas- info PKAMK:n ajankohtaista- sivuilla
14.8. AKI- hankkeen ja Living Lab:n esittely / VIRITÄ PALVELUSI- koulutus, Markos- hanke/Itä-Suomen
yliopisto
28.8. Matkailun kehittämisaamu
8.2012 alkaen näkyvyys IMP@ct- seminaarin viestinnässä: Innovaatioasssistentti internetsivut; ohjelma,
teaser, yhteenvetovideo, Sanomalehti Karjalaisen ilmoitus
Lehti-ilmoitukset Matkailun kehittämisaamupäivä -tilaisuudesta (Karjalainen/Karjalan heili); PKAMK:n
nettisivut: ilmoitus Matkailun kehittämisaamupäivä -tilaisuudesta; lehti-ilmoitus (2.9.2012, Karjalainen) ja
mediatiedote (7.9.2012) IMPACT -seminarista;
- INNOviikko markkinointi yrityksille (Uusyrityskeskuksen kautta) ja opiskelijoille (PKAMK:n sisäinen
viestintä);
- 6.11.2012 Venäjäosaajien iltapäivä : yrityksille, Josekille ja Joensuun Tiedepuistolle suunnattu sähköinen
markkinointi; kohde- ja reittiopastuksen markkinointi yrityksille:sähköpostilla alueen yrityksien
tavoittaminen, jotta heidät saisi näkyville opastukseen.
AKI-hanke oli myös mukana kansallisessa LivingLab Expossa Porvoossa (12.10.2012). Tilaisuudessa AKI
esitteli Itä-Suomen Living Lab for Design and services statusta samalla julkaisten sille luodun visuaalisen
ilmeen, sekä hankkeen aikana kehitetyn uuden toimintamallin Cafe Joensuun toiminnasta.
Hankkeen järjestämät tilaisuudet, viestinnän kanavat ja kohderyhmät:
- 25.10.2012 Maahanmuuttajan mahdollisuudet tapahtuma
- 29.10 -23.11.2012 innoviikko; kutsut opiskelijoille ja yrityksille
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- 6.11.2012 Venäjäosaajien iltapäivä: yrityksille, Josekille ja Joensuun Tiedepuistolle suunnattu sähköinen
markkinointi
- Sähköinen yhteydenotto alueen eri alojen yrittäjin heidän yritysten näkyville saamiseksi tulevaan
Shoppailun mobiiliopastukseen, sähköpostilla
- Karelian maaliskuun uutiskirje; projektin nettisivut
Julkaisuja:
- KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa. PKAMK:n julkaisuja B32. Toim. Niina Hattunen.
Artikkeli 'Nuorten kortteli'/ Saara Newton, AKI- hanke. Levitys: PKAMK, KOKO verkosto.
http://publications.theseus.fi
- Webinaari julkaisu - Kehitystyötä Käyttäjien Kanssa, Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B: 2, Toim.
Mirja Kälviäinen, Mikko Matveinen, Saara Newton, Timo Rui; Levitys: sähköinen viestintä opiskelijoille,
talon henkilökunnalle ja kumppaneille: Youtube http://www.youtube.com/watch?v=kb9j2l_F4bw
- Artikkeli projektin toiminnasta ja tähänastisista tuloksista Karelia amk:n julkaisuun Karelia.fi -lehti, 1/2013
6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite
http://akilivinglab.wordpress.com/; http: //cafejoensuu.wordpress.com
7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET
Ongelmia varsinaisen lähtökohdan tai kohderyhmien valinnan suhteen ei ole ollut.
Selkeänä haasteena projektin aikana on ollut jo aiemminkin tiedostettu avoimen innovaation ja
käyttäjälähtöisten menetelmien tarpeen ja tärkeyden ymmärtäminen osana kehitysprosessia. Vallalla on
edelleen perinteinen tilaus-toimitusprosessi, mikä asettaa haasteita esimerkiksi co-creation workshopien
onnistumiselle ja siten toiminnan omaksumiselle erityisesti perinteisissä tuotantoyrityksissä.
Tulevaisuudessa tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota siihen, kuinka ja millä menetelmillä voidaan
missäkin tilanteessa toimia, jotta harppaukset eri toimintamallien välillä eivät olisi yhdellä kertaa liian suuria
ja siten vähitellen istuttaa uusia toimintamalleja yrityksien toimintaan alkel kerrallaan.
Ongelmia on esiintynyt myös Living Lab toiminnassa käytettävien käsitteiden monimutkaisuudessa ja liian
suuressa määrässä. Projektin aikana on saatu palautetta yhteistyökumppaneilta, erityisesti yrityksiltä, että
heidän on vaikea käsittää mitä Living Lab on. Tätä ongelmaa vahvistaa myös eri aloilla käytettävien eri
termien olemassa olo. Saatetaan puhua samoilla termeillä eri tarkoituksella tai eri termeillä tarkoittaen
kuitenkin samaa asiaa. Hankkeen aikana on tultu siihen johtopäätökseen, että Living Lab -terminologiaa
tulisi käyttää sisäisesti niiden henkilöiden ja tahojen kanssa, ketkä tietävät mistä on kyse. Ulkoisesti
yhteistyökumppaneille pitäisi pyrkiä käyttämään muita, jo heille tutumpia nimityksiä sekä yhtenäistämään
terminologiaa.
Living Lab -toiminnan ja toimintamallien jalkauttaminen ammattikoreakoulun henkilöiden osaamiseksi on
aina kiinni resursseista. Projektin aikana vallinneessa tiukassa taloustilanteessa ei olllut mahdollisuutta antaa
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paljoa erillisiä resursseja henkilöstölle Living Lab -kouluttautumiseen, vaan koulutus toteutettiin osana jo
olemassa olevia resursseja esim. opetuksen ja TKI:n integroinnin kautta sekä uusien toimintamallien
kokeilussa osana opetusta ja kursseja. Projektin henkilöstö ohjasi opettajia kokeilemaan uusia toimintatapoja
osana heidän normaalia opetuskäytöntöä. Amk:n henkilökunnalle toteutettava koulutus on oltava heille
resursoitua, ja parhaiten se onnistuu, jos henkilöllä on halua ja kiinnostusta kokeilla oman kurssin vetämistä
toisella tavalla.
Living Lab -toimijan on pystyttävä arvioimaan kohdeorganisaation ja sen henkilöiden lähtökohta ja uusien
toimintamallien omaksumisvalmius, jotta yhteistyössä on molemminpuolinen ymmärrys ja siten selkeä
yhteistyöhalukkuus.
8. PROJEKTIN TULOKSET
8.1. Pilottien tulokset:
AKI Living Lab -projekti toteutti Pilotti 1:nä Tapahtuma -opastuksen käyttäjälähtöistä sisällön kehittämistä
vuoden 2012 Ilosaarirockin mobiiliopastukseen, yhteistyössä Karelia-amk:n (PKAMK:n) Luovan alan
keskuksen verkkomedian, Joensuun Popmuusikot ry:n ja Kerubin kanssa
(http://www.ilosaarirock.fi/2012/info/mobiiliopas.php). Kaikki käyttäjälähtöinen selvitystyön aineisto on
toimitettu osallisille tulevien vuosien jatkokehittämistä varten, sillä kaikkia esille nousseita kehitystarpeita ei
voinut yhdellä kertaa toteuttaa. Lisää tuloksia nähdään vuosi kerrallaan niin tapahtuman kehittymisessä ja
markkinoinnissa sekä mobiilioppaissa. Pilotti 2:ssa kehitettin käyttäjälähtöisesti elämyksellinen
monimediainen kohde- ja reittiopastus: Shoppailun opastuksen demoversio, joka oli jalostunut versio jo
olemassa oelvasta 247.visitkarelia.fi palvelualustasta (http://www.ta3.fi/247_visitkarelia_fi/). Kehitystyötä
tehtiin yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelut oy:n ja Travelneer Oy:n kanssa. Projekti on toimittanut
loppupaketin Karelia Expertille sisältäen kaikki kehitysaineistot jatkokehitystä varten. Shoppailun
opastuksen jatkosta ja kehittymisestä vastaa Karelia Expert Matkailupalvelut Oy 31.3.2013 jälkeen osana
laajempaa 247.visitkarelia.fi -palvelua

8.2. Living Lab -toiminta:
Living Lab toimintaa (käyttäjälähtöinen kehitystoiminta) on toteutettu koko projektin ajan kussakin pilotissa
ja pienemmissäkin kehitysprosesseissa. Jokainen toteutettu kehitysprojekti tai palvelu on aina ollut erilainen
ja räätälöity, vaikka samoja menetelmiä ja työkaluja on hyödynnetty jokaisessa. Näin ollen projektissa on
koettu, että on hyödyllisempää olla yleiskuvaus Living Lab -toimintallista, jolla voidaan osoittaa miten LLtoiminta voi olla hyödyllinen tuotteen tai palvelun kehitysprosessissa. Joensuun alueen Living Lab toimintaa kartoitettiin ja ammattikoreakoulun Living Lab -toiminnan roolia määritettiin projektin
yhteistyökumppaneiden kanssa (Joensuun Tiedepuisto, Itä-Suomen yliopisto, Kehitysorganisaaiot, kuten
Josek, Uusyrityskeskus). Kartoituksen lopputuloksena kuvattiin alueemme Living Lab -toiminnan
ydinsisältö ja tarkoitus, joka kytkeytyi Living Lab fo Design and Services statukseen.
Itä-Suomalaisen Living Lab -toiminnan muodostamista varten projektin aikana käytiin keskusteluja
SAVONIAN Living Lab -rinnakkaishankkeen (PIK) kanssa, sekä projektin lopussa verrattiin alueemme
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Living Lab -toimintamallin kuvausta saaden selville yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Yhteistyökeskusteluiden
pohjalta voidaan todeta, että ei ole tarkoituksen mukaista muodostaa yhtä Itä-Suomen Living Labtoimintamallia, vaan voi olla kaksi toisiaan tukevaa mallia. Toisistamme tietoisina voimme tehdä yhteistyötä
esim. alueiden rajaseudun matkailun palvelukonseptien kehittämisessä. Kansallisella tasolla AKI projekti on
luonut verkostoja ja suhteita muiden suomessa toimivien ammattikorkeakoulujen ja Living Lab -toimijoiden
kanssa osanan Living Lab Neloskierre -hankeyhteistyötä. Verkostoiden avulla on saatu jatkoyhteistyötä
ammattikoreakoulujen välille. Kansainvälisellä tasolla projekti on pitänyt yhteyttä ENoLL (Europen
Network of Living Labs) -verkoston kanssa ollen esillä Pariisissa sekä vastaten verkoston lähettämiin
kyselyihin Living Lab toiminnasta. Projekti toteutti myös ENoLL:ilta saadun Living Lab for Design and
Services statuksen visuaalisen ilmeen lanseerauksen (logo, rollup, viestintämateriaalien pohjat.).
Living Lab -toimintamalli ja status (Living Lab for Design and Services) on huomioitu Karelia-amk:ssa ja
amk tulee jatkamaan statuksen ylläpitoa sekä Living Lab -toimintaa osana opetus-TKI -integraatiota ja
palveluita. Living Lab -toiminnassa on tehty tiivistä yhteistyötä Karelia-amk:n matkailun koulutusohjelman
kanssa sekä kansallisesti on myös verkostoiduttu muiden Living Lab -toimijoiden kanssa miettien yhteisisä
intressejä jatkoyhteistyöhön.

8.3. Uudet käyttäjälähötiset menetelmät:
Projetin aikana kehitettiin uusi käyttäjälähtöisyyttä edistävä menetelmä, Cafe Joensuu -konsepti, joka on
tarkoitettu nimenomaan nopeaan käyttäjien kontaktoimiseen ja kyselyjen tekemiseen, jotta jo kehitystyön
alkupäässä saadaan selville käyttäjiltä kehityksen suunta ja tarvemääritelmä. Cafe Joensuu on vielä jaettu
kahteen eri teemaan: Focus Presso ja Test Presso, joita on testattu hankkeen edetessä aina tarvittaessa. Kun
on tarvittu nopeaa kokemuksien, ajatuksien ja ideoiden keruuta eri kohderyhmiltä, on käytetty Focus Pressoa
tai kun on tarvittu konseptien testaamisia kehitysprosessin varhaisessa vaiheessa, on kokeiltu Test Pressoa.
Tämä menetelmä on myös hyödynnettävissä ammattikorkeakoulun innovaatio- ja TKI -toiminnassa sekä
mahdollista olla myös myytävänä palveluna yrityksille muiden innovaatiopalveluiden ohella.
Projektin aikana toteutettiin INNOviikko -konsepti, joka on intensiivinen innovaatiotoiminnan kurssi
opiskelijoille, mutta samalla opiskelijat työstivät yrityksiltä tulleita caseja. INNOviikko toteuttiin
ensimmäisen kerran MONNI -hankkeen (Monialaiset innovatiiviset tuote-ja palveluympäristöt) aikana,
jolloin se oli intensiivinen viikko. AKI -projektissa lähdettiin uudella näkökulmalla yhteistyössä
Uusyrityskeskuksen kanssa kokeilemaan INNOviikkoa, joka jakautui pidemmälle aikajaksolle.
Uusyrityskeskusksen kautta tulleiden yrityksien palaute oli positiivista. Aloittelevat yrittäjät saivat uusia
ajatuksia omien palveluiden konseptoimiseen ja paketoimiseen ja tuoreita näkökulmia myös palveluidensa
markkinointiin ja kohderyhmille myymiseen. INNOviikon jatkuminen sellaisenaan ei toteudu vaan sitä
sovelletaan opetuksessa tarvekohtaisesti.

8.4. Käyttäjälähtöisten toimintamallien jalkautus yrityksille:
Käyttäjälähtöisiä toimintamalleja ja palveluita on kehitetty yhteistyössä yrityksien kanssa hankkeen
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pilotteissa (Ilosaarirockin mobiiliopas ja Shoppailun opastus) sekä koulutuksissa (3 kpl, matkailun
kehittämisaamupäivät -Tuunaa tuotteesi venäläisille -teemoilla). Kehitystyön vaikutus näkyy mm. yrityksien
palveluiden ja tuotteiden sisällön muokkaamisena ja uusien palveluiden luomisena, joissa huomioidaan laatu,
saavutettavuus ja käytettävyys käyttäjän näkökulmasta. Yhteistyössä olleet yritykset ovat saaneet
konkreettisia toimintamalleja ja työvälineitä, joilla he voivat jatkossa kehittää itsenäisesti palveluita.
Menetelminä esim. empaattiset menetelmät (käyttäjän/asiakkaan ymmärtämisen menetelmät), palvelunpolun
ymmärrys (käyttäjän kokonaiskokemus palvelusta/tuotteesta) sekä haastattelu ja palautteen keruu menetelmä
ovat tulleet yrittäjille tutuksi riippuen kunkin yrittäjän tarpeesta. Koulutuksissa ja pilotteihin liittyvissä
jatkokehittämisissä oli mukana 27 yritystä

8.5. Käyttäjälähtöiset selvitykset:
Projektin aikana toteutetut käyttäjätutkimukset integroituivat tiiviisti pilotteihin.
Pilotti 1. Ilosaarirockin mobiiliopasta varten toteutettiinkäyttäjäselvitys, mikä koostui useammasta osasta.
Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin kahtena innovaatioworkshoppina Pietarissa FINEC- yliopistossa
(4/2011 ja 11/2011) ja kolmas innovaatioworkshop Joensuussa Pietarin Kaivosyliopistosta vierailevalle
opiskelijaryhmälle. Lisäksi toteutettiin Rokkivihko käyttäjätutkimus, joka suunnattiin sekä suomalaisille että
venäläisille Ilosaarirock- kävijöille. Lisäksi toteutettiin osallistava haastattelututkimus Joensuun
kävelykadulla (6/2011) kaupunkilaisille sekä itse Ilosaarirock -tapahtumassa siellä kävijöille (7/2011).
Viestintää tästä tutkimuksesta ja Living Lab -kehitystoiminnasta toteutettiin yhteistyössä Karjalan Heilin
kanssa Ilosaarirokin erikoisnumerossa 2011. Kaikki Pilotti 1:sen käyttäjälähtöisen selvityksen aineistot ja
tulokset koottiin ja analysoitiin, jolloin esille nousseita asioita pystyttiin hyödyntämään kehitystyössä.
Kaikki aineisto on myös toimitettu pilotin yhteistyökumppaneille.
Pilotti 2. Shoppailun opastuksessa käyttäjälähtöistä selvitystyötä toteutettiin pääsääntöisesti integroituna
opintoihin mm. matkailun, liiketalouden, international design ja international business koulutusohjelmissa
osana kurssien sisältöjä tai tiiviitä puolen päivän innovaatiotyöpajoja. Kansainvälisissä ryhmissä oli paljon
ulkomaalaisia opiskelijoita sekä erityisesti venäläisiä opiskelijoita, jotka olivat erityisesti kohderyhmänä.
Muutama venälainen opiskelija toteutti työharjoittelua projektissa, tehden käyttäjäselvityksiä ja protomallien
testaamista omassa kotimaassaan sekä Joensuussa, esim. Prismassa ja Maahanmuuttajan Mahdollisuudet teemapäivissä sekä omille tuttavilleen. Kaikki Pilotti 1:sen käyttäjälähtöisen selvityksen tulokset sekä
kehitysaineistot on toimitettu Karelia Expert Matkailupalvelut Oy:lle jatkokehittämistä ja -hyödyntämistä
varten.

8.6. Julkaisut:
Projektin loppuvaiheessa tuotettiin sähköinen julkaisu - Kehitystyötä Käyttäjien Kanssa, joka toteutettiin
webinaarin muodossa. Sen tavoitteena on esitellä AKI -projektin tuloksia sekä palveluliiketoiminnan
käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyvää Living Lab toimintamallia. Webinaarin tarkoituksena on ollut
myös nostaa esille ammattikorkeakoulun rooli osana vuorovaikutteista innovaatioympäristöä. Webinaarin
loppullinen versio toteutui toukokuussa 2013 opiskelijoiden vielä viimeistellessä videon leikkausta.
v. 01/11
Tulostettu 24.06.2013 08:41:13

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ

10/16

Projektikoodi: S11598
Projektin nimi: Arkipäivän käyttäjät yritysten innovaatiotoiminnassa. Itä-Suomalaiset ammattikorkeak...

Webinaari on katsottavissa youtubessa ja siitä on dvd -kopiot Karelia-amk:lla säilyttämistä varten. Linkki:
http://www.youtube.com/watch?v=kb9j2l_F4bw
Projekti tuotti sisältöä myös KOKO -Kortteli 48 Luova Osaamisyhteisö -hankkeen julkaisu: KOKO
aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa. PKAMK:n julkaisuja B32. Toim. Niina Hattunen. Artikkeli
'Nuorten kortteli'/ Saara Newton, AKI- hanke.
Projektista tehdyt opinnäytetyöt:
- Rock in the East : Expectations Towards a Finnish Rock Festival in the Russian Context, Jonna Puhkala,
Tanja Heiskanen: 2012
- Co-Design, Tools and Methods, Nina Salmi, 2013

8.7. Projektin Arviointi:
Projektin lopussa toteutettiin itsearviointi, johon osallistui projektin henkilöstö sekä ohjausryhmän jäsenet.
Palautetta projektin tuloksista, toiminnasta ja yhteistyöstä kerättiin myös projektin toimenpiteisiin
osallistunneilta yrityksiltä, opiskelijoilta ja Karelia amk:n opettajilta. Arviointia toteutettiin myös jokaisen
intensiivisemmän innovaatioworkshopin sekä koulutuskokonaisuuksien lopussa. Kokonaisuudessaan
voidaan todeta, että projekti saavutti pilottikohteissa sekä käyttäjälähtöisen toimintamallin levittämisessä
tavoitteensa haasteista huolimatta. Itäsuomalaisen Living Lab -toimintamallin kuvaaminen oli sellainen osa
projektia, jota ei pystytty sellaisenaan toteuttamaan, mutta alueellinen Living Lab -toimintamalli
muodostettiin.
Projektin henkilöstön ja ohjausryhmän arviointi hankkeesta oli toteutettujen käytännönläheisten
toimenpiteiden osalta positiivisia, mutta kritiikkiä tuli projektin viestinnästä: päivittäisten
yhteistyökumppaneiden kanssa viestintä sujui hyvin, mutta laajempi tiedotus hankkeen toimista ei ollut
riittävää. Taloudellisten resurssien kohdentaminen arvioitiin olevan kohtalaisella tasolla. Projektin arvioitiin
toteuttaneen hyvin verkostoitumista ja yhteistyötä Livign Lab -verkostoissa, sekä muutamien alueellisten
matkailualan yrityksien kanssa, mutta suurta yhteistyö-yrityksien määrää ei tavoitettu. Saavutettiin kuitenkin
tavoiteltavien kohderyhmien lukumäärä, ja osittain myös ylitettiin projektin toimiin osallistuneiden tavoiteltu
lukumäärä.
Piloteissa ja koulutuksissa mukana olleet yritykset ja muut organisaatiot arvioivat projektin yhteistyön,
viestinnän ja henkilöstön ammattitaidon olevan hyvä. Ne yritykset, jotka olivat osallistuneet vain hyvin
lyhyen aikaa, esim. yhteen koulutusosioon, eivät olleet yhtä tyytyväisiä. Yhteistyöyritykset ovat
nimenomaan kiitelleet käyttäjälähtöisestä lähestymistavasta, johon heillä itsellään ei olisi ollut
mahdollisuutta. Yrityksien selkeä palaute Living lab toiminnasta on se, että se on tärkeää, mutta terminologia
pitäisi tuoda arkipäivän tasolle. Pilotit ja koulutukset suuntautuivat erityisesti palveluiden kehittämiseen
venäläiselle asiakkaalle, mikä koettiin yrityksienkin näkökannalta hyvin tärkeänä ja ajankohtaisena.
Projektissa pidempään mukana olleet opiskelijat ovat kiitelleet yhteistyöstä, josta ovat saaneet laajempaa
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ymmärrystä käyttäjälähtöisestä toiminnasta ja ymmärtäneet kuinka voivat hyödyntää toimintamalleja omassa
ammatissaan. Opiskelijoille on kuitenkin havaittu olevan tärkeää leventää käyttäjälähtöisen toiminnan
aloittamisessa hyvin selkeästi se, mitä tehdään ja miksi tehdää käyttäjälähtöisillä menetelmillä. Tämä
edesauttaa heidän positiivista suhtautumistaan uusien toimintamallien oppimiseen. Kansainväliset opiskelijat
ovat kuitenkin olleet tiiviinä osana käyttäjälähtöistä kehittämistä edustaen erityisesti venäläisen käyttäjän
näkökulmaa.
9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS
Kansallisiin Living Labeihin verrattuna AKI hankkeen toimenpiteet on määritelty neljänteen, eli
edistyksellisimpään tasoon. Hankkeessa toteutettu mobiiliratkaisu (Pilotti 1.)on toteutukseltaan
innovatiivinen ja vaatii erikoisosaamista, jota ei valtakunnallisessa mittakaavassa ole tarjolla.
Elämyksellinen monimediainen shoppailun opastus (Pilotti 2) on uudenlainen kokonaisuus, jossa on
nimenomaan kehitetty palvelua käyttäjien näkökulmasta.
Asiakaslähtöinen toimintamalli on kohderyhmälleen uusi ja sisältää menetelmiä, jotka uudistavat myös
organisaatioiden innovaatio- ja kehitysprosessia sekä arkipäivän viestintää, kehittämistyöhön osallistumista
ja dokumentaatiota. Hankkeessa on toteutettu innovatiivinen (käyttäjilleen uusi) Cafe Joensuu- konsepti,
joka toimii erityisesti käyttäjien ja kuluttajien matalan kynnyksen osallistamisen porttina, koska Living Lab toiminnassa on oleellista saada helposti yhteys käyttäjiin. Myös projektin julkaisu muuntautui
innovatiiviseksi webinaari -julkaisuksi projektin loppuajan vähäisten resurssien johdosta. Myös
innovatiivisuutena voi pitää erilaisia malleja integroida Living Lab -toimintaa ja käyttäjälähtöisiä
toimintamalleja opetukseen ja amk:n käytäntöihin, kuten esim. monialaisten opiskelijoiden
innovaatioworkshopit osana heidän kursseja.
10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET
Living lab- toiminta tarkoittaa ekosysteemiä, jossa kunkin tahon (käyttäjät- ihmiset; kehittäjät; jne) merkitys
on ensiarvoinen, jotta toimintamalli toteutuisi. Hankkeen tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja
osallistumisen mahdollisuuksia huolimatta henkilön taustasta, asemasta sukupuolesta, uskonnosta tai muusta
vastaavasta.Käyttäjälähtöinen ja avoin innovaatioympäristö vaatii toteutuakseen tasa-arvoista kohtelua sekä
käyttäjien että kehittäjien välillä. Käyttäjälähtöiset menetelmät, kuten osallistava kehittäminen, edistävät
konkreettisesti tasa-arvoa. Menetelmissä yksilön kokemus on lähtökohtana, kun muodostetaan
kokonaiskäsitys käyttäjien tarpeista, motivaatiosta ja merkityksistä, jota taas pystytään analysoimaan ja
viemään edelleen kehittämisen lähtökohdaksi. Cafe Joensuu -konsepti on hyvä esimerkki tasa-arvoisesta ja
kaikille mahdollisesta käyttäjälähtöisestä kehitystyön menetelmistä, jossa käyttäjiä lähestytään heidän
luokseen, esim. keskelle kaupungin katuja tai erilaisiin tapahtumiin, jolloin jokainen kiinnostunut voi
osallistua ja antaa oman näkemyksensä kehitteillä olevaan tuotteeseen tai palveluun. Projektin toteutuksen
aikana on tavoitettu monipuolisesti eri ikä- koulutus- sekä yhteiskunta- ja kulttuuritaustoista ja myös
toteuttavassa työryhmässä sukupuolten välinen tasa-arvo on toteutunut naisten ollessa mukana myös
teknisessä toteutuksessa.
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11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Projektin aikana on todettu, että interaktiivinen toiminta käyttäjien kanssa ja visuaalisten
haastattelutehtävien käyttö palautteen ja kehitysajatuksien saamiseksi ja erityisesti ihmisten kokemusten
esiin nostamiseksi on huomattavasti hedelmällisempää kuin totuttu perinteinen valmiiksi laadittu
kyselylomake. Kyseisenlainen selvitystyö on käyttäjälähtöistä ja tuo nimenomaan käyttäjän kokemuksellisen
näkökulman esille. Esimerkkinä Cafe Joensuu -kosepti, jota voidaan hyödyntää tki- ja palvelutoiminnassa
KARELIA-amk:ssa.
Living Lab -verkostojen välinen jatkuva viestintä ja yhteistyön ylläpitäminen on tärkeä osa käyttäjälähtöistä
kehitystoimintaa esim. asiantuntijuuden ja käyttäjien rekrytointiin sekä mahdollisten yhteisten projektien
tekemiseksi.
Webinaari -julkaisu on uusi keino välittää sanomaa hyödyntäen sosiaalista mediaa (esim. Youtube). Sitä
voidaan suositella jatkossakin.
12. TOIMINNAN JATKUVUUS
Pilotti 1: Ilosaarirockin mobiiliopastuksen kehitys jatkuu kuten tapahtumankin kehitys Joensuun
Popmuusikot ry:n johdolla, ja heillä on käytössään kaikki projektin aikana kerätty ja toteutettu materiaali.
Pilotti 2: Kohde- ja reittiopastuksen, Shoppailun opastuksen ylläpitäjänä tulee jatkamaan 31.3.2013 jälkeen
Karelia Expert matkailupalvelut Oy. He jatkavat Shoppailuopastuksen kehittämistä osana laajempaa
247.visitkarelia.fi opastuksen kehittämistä.
Living Lab -toimintamallin kehittämistä alueella osana Itä- Suomalaista Living Lab -verkostoa tulee
jatkamaan operaattorin asemassa oleva Karelia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Joensuun Tiedepuiston
kanssa. Living Lab -yhteistyötä Savonian kanssa (ISAT-strategia) jatketaan etsien yhteisiä
toimintamahdollisuuksia kehitysprojekteissa ja opetuksessa. Living Lab toiminta ja käyttäjälähtöinen
toiminta tulee jatkumaan osana Karelia amk:n myytäviä palveluita, tki- toimintaa sekä monialaisissa
opetusympäristöissä opetukseen integroituna. Kansallisella tasolla Living Lab verkostoyhteistyötä jatketaan
muiden Living Lab Neloskierre -hankekokonaisuudessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen kanssa,
mm. viestinnällisesti, seminaareissa ja mahdollisia yhteistyökuvioita etsien. Kansainvälisellä tasolla Living
Lab verkostotoiminta jatkuu osana ENoLL statuksen ylläpitoa sekä käyttäjälähtöisissä kansainvälisissä
projekteissa.
Käyttäjälähtöinen toiminta tki -toiminnassa ja opetuksen integraatiossa jatkuvat erityisesti uudessa Nopsa Nopea Kokeileva Kehittäminen - Palvelukokonaisuus -projektissa integroiden ne pysyväksi osaksi
ammattikorkeakoulun toimintaa. Esimerkiksi loppuvuodesta 2012 toteutettu INNOviikko ei tule sellaisenaan
toteutumaan, mutta toimintamallia, kuten muitakin käyttäjälähtöisiä menetelmiä, viedään osaksi uutta
kehitteillä olevaa OPSia ja se on hyödynnettävissä monialaisessa opetuksessa ja oppimisympäristössä.
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13. PROJEKTIN RAHOITUS
Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan:
ESR- ja valtion rahoitus
Kuntien rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Tulot
Rahoitus yhteensä

214 751,00
37 447,00
0
450,00
0
252 648,00

€
€
€
€
€
€

Projektin toteutunut rahoitus:
85
15
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%

182 297,51
31 719,96
0
450,00
0
214 467,47

€
€
€
€
€
€

85
15
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%

* Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma
14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA
Projektin toteutus:
Projektin toteutuksen aikana eri osa-alueet ja toiminnot limittyivät, esim. Pilotti 2:n aikana ja siihen tiiviisti
liittyen toteutettiin yrityksille ja matkailualan kehittäjille suunnattu koulutus. Yhtälailla Living Lab toimintamallia ja ekosysteemiä muodostettiin koko projektin ajan seuraten piloteissa eri toimintamallien
onnistumisia ja epäonnistumisia sekä luoden verkostoja aluellisten organisaatioden, yhteistyökumppaneiden
ja käyttäjien kanssa sekä kansallisten ja kansainvälisten Living Lab -toimijoiden kanssa.
Projektin tulokset:
Uudet käyttäjälähötiset palvelut:
Projektissa kehitettiin käyttäjälähtöisiksi palveluiksi 2 opastusta. Pilotti 1:n tuloksena on Tapahtuma opastus; Ilosaarirockin mobiiliopastus (vuoden 2011 versio) yhteistyössä Karelia-amk:n (PKAMK:n)
Luovan alan keskuksen verkkomedian ja Joensuun Popmuusikot ry:n kanssa. AKI projektin roolina
kehityskessä oli nimenomaan käyttäjälähtöinen sisällöntuottaminen, jossa nostettiin esille käyttäjien
tiedontarpeita. Opastuksen kehitys jatkuu yhteistyökumppaneiden vastuulla yhteistyössä amk:n kanssa.
Pilotti 2:n tuloksena yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelut Oy:n kanssa on syntynyt Elämyksellinen
monimediainen kohde- ja reittiopastus, mikä konkretisoitui venäläisille suunnatuksi Shoppailun opastuksen
demoversioksi. Shoppailuopastuksen demoversiossa projekti toi esinn venäläisen käyttäjän näkökulman
erityisesti ostosmatkailussa. Shoppailun opastuksen jatkosta ja kehittymisestä osana laajempaa
247.visitkarelia.fi -palvelua vastaa Karelia Expert Matkailupalvelut Oy. Lisäksi projektin aikana osana
koulutuksia toteutettiin käyttäjälähtöistä palveluiden kehittämistä yrityksien kanssa, jolloin yrityksille syntyi
uusia ajatuksia mahdollisista uusista palveluista tai olemassa olevien palveluiden kehitämisestä.
Living Lab -toiminta:
Living Lab -.toiminta ja -ekosysteemi kuvattiin alueellisella tasolla Living Lab for Design and Services
statukseen sidottuna yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Alueelliselle Living Lab for Design and
Services statukselle luotiin visuaalinen ilme, mikä lanseerattiin. Alueellista Living Lab -toimintamallia
verrattiin Savonian Living Lab toiminnan kanssa osanan Itä-Suomalaista Living Lab -toimintaa.
Projektissa verkostoiduttiin vahvasti kansallisella tasolla muiden Living Lab -toimijoiden kanssa sekä heille
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esiteltiin omia käyttäjälähtöisiä toimintamalleja ja -menetelmiä. Living Lab -toimintaa integroitiin
huomattavan paljon Karelia-amk:n opetukseen projektin aikana, ja siten Living Lab -toiminta tulee
jatkumaan osana opetus-TKI -integraatiota ja maksullisia palveluita.
Uudet käyttäjälähtöiset menetelmät:
Käyttäjälähtöisiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä koottiin osaksi useamman projektin
yhteistä Innovaatioportaalia, jolloin kaikki jo aiemmin luodut menetelmät on helposti opiskelijoiden,
opettajien sekä yhteistyökumppaneiden tavoitettavissa ja hyödynnettävissä. Uudeksi käyttäjälähtöiseksi
menetelmäksi kehitettiin projektin aikana Cafe Joensuu --konsepti, joka on tarkoitettu nimenomaan nopeaan
käyttäjien kontaktoimiseen ja kyselyjen tekemiseen, jotta kehitystyön alkupäässä saadaan jo selville
käyttäjiltä kehityksen suunta ja tarvemääritelmä sekä nopeasti testattua jo ensimmäisiä protomalleja tuottesta
tai palvelusta.Tämä menetelmä on myös hyödynnettävissä ammattikorkeakoulun innovaatio- ja TKI toiminnassa sekä mahdollista olla myös myytävänä palveluna yrityksille muiden innovaatiopalveluiden
ohella.
Julkaisut ja opinnäytetyöt:
Projektin loppuvaiheessa tuotettiin sähköinen julkaisu - Kehitystyötä Käyttäjien kanssa, joka toteutettiin
webinaarin muodossa. Sen tavoitteena on esitellä AKI -projektin tuloksia sekä palveluliiketoiminnan
käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyvää Living Lab toimintamallia. Webinaarin tarkoituksena on ollut
myös nostaa esille ammattikorkeakoulun rooli osana vuorovaikutteista innovaatioympäristöä.
Linkki: http://www.youtube.com/watch?v=kb9j2l_F4bw
Opinnäytetyöt:
- Rock in the East : Expectations Towards a Finnish Rock Festival in the Russian Context, Jonna Puhkala,
Tanja Heiskanen: 2012
- Co-Design, Tools and Methods, Nina Salmi, 2013

15. AINEISTON SÄILYTYS
Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan
tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän
pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot.
Projektitoimintaan liittyvät asiakirjat ja kirjanpitoaineistot arkistoidaan vuoteen 2026 saakka Karelia-amk:n
arkistoon (Tikarinne 9; 80200 Joensuu).
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Päiväys ja allekirjoitus

24.06.2013
Anne Ilvonen
Tutkimus- ja kehittämisjohtaja
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