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Yhteenveto
Marja Keränen, Nina Smolander

TAMKin osahankkeen kolmivuotinen hanke on päättymässä (11/2020). 
Tavoitteena oli kehittää Living Lab -konseptia ja yritysyhteistyömal-
lia yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Lisäksi TAMKin tavoitteena 
oli kehittää avoimen datan mallia. TAMKin osahankkeessa oli mukana 
nelisenkymmentä yritystä, joiden kanssa saimme tehdä mielenkiintois-
ta yhteistyötä ja osallistua innovoimaan uutta. Yhteiset työpajat ja ns. 
vastikkeettomat kokeilut tarjosivat erinomaisen pohjan mallien kehittä-
miseen ja testaamiseen.

Kokeiluissamme pilotoitiin oppimisanalytiikkaa, oppimisympäristöjä, VR-teknologiaa, 
IoT-ratkaisuja, etämonitorointia ja tekoälyä. TAMKin osahankkeessa myös hyvinvointi ja 
oppiminen olivat tärkeitä asioita. Testasimme hiljaisia tiloja ja aktiivituoleja. Emmekä unoh-
taneet henkistä pääomaakaan eli itsensä johtamista, joka tänä päivänä korostuu digitaali-
sissa ympäristöissä yhä enemmän. Itsensä johtaminen on tärkeä yrityksen menestystekijä, 
jonka vaikutusta ei voi liikaa korostaa Covid-19 -viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen 
yhteydessä. Tarvitsemme erityisen paljon työvälineitä ja pääomaa, joilla ylläpidetään hyvin-
vointia, jaksamista ja dynaamista yhteisöllisyyttä työ- ja verkkoympäristössä.

Rikastava yhteistyö yritysten kanssa toteutui lukuisissa työpajoissamme. Yrityksille mah-
dollistui verkostoituminen, ja he löysivät toisistaan yhteistyökumppaneita. Yksi merkit-
tävä hankkeen tulos oli idea Aluekehityksen Kiihdyttämöstä eli Rikastamosta. Rikastamo 
edustaa yrityksille yhden luukun periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on mah-
dollisuus päästä yhteyteen kaikkiin kouluihin ja kouluasteisiin yhdellä käynnillä. Rikas-
tamolla on yrityksiä varten alusta, johon se kerää kaikkien kouluasteiden tarpeita uusille 
ratkaisuille, ja alustan avulla kehittämishaluiset tahot löytävät toisensa. Rikastamossa 
yritysten tuotteita ja palveluita jatkokehitetään ja testataan ns. rikastavassa yhteistyös-
sä. Mukana ovat niin opettajat, opiskelijat kuin yritysten asiantuntijatkin.

Osahankkeemme haasteena oli investointirahoituksen puuttuminen. Tämä vaikutti esi-
merkiksi siihen, ettei fyysistä Living Labia voitu toteuttaa TAMKiin lainkaan. Haasteena 
oli lisäksi TAMKin tilojen niukkuus. Hanke sai käyttöönsä A-siivestä luokkatilan joksikin 
aikaa, missä pystyttiin toteuttamaan hankkeen tavoitteita konkreettisesti. Tilaa päästiin 
hyödyntämään esim. IoT-datan keruussa ja siten avoimen datan mallin kehittämisessä.

Hankkeen eri toimintojen avulla saadut kokemukset ja tuotokset voidaan hyödyntää 
rikastamoidean avulla hankkeen päättymisen jälkeen. Useat yritykset ilmaisivat mielen-
kiintonsa tehdä jatkossakin hankkeen kaltaista yhteistyötä. Rikastamon toteuttamiseen 
etsitään tällä hetkellä hankerahoitusta.
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Yritysyhteistyön verkostoituminen oli yksi onnistuneista tuloksistamme. Samankaltaista 
onnistumista koimme saadessamme tutustua ja verkostoitua 6Aika – Tulevaisuuden 
älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Teimme yhteistyö-
tä muiden ammattikorkeakoulujen ja eri kaupunkien toimijoiden kanssa, unohtamatta 
TAMKin sisäistä verkostoitumista. Kokonaisuudessaan hankkeemme heijasteli nykyisen 
yhteiskuntamme monimuotoisuuden ja kehitys-flown teemoja.  

Koimme olevamme osa tärkeää ja ajankohtaista hanketta. Kohtasimme hiukan haasteita, 
opimme erittäin paljon ja ennen kaikkea saimme kokea rikastuttavaa yhteistyötä.

TAMKin hanketiimi kiittää lämpimästi koko 6Aika – Tulevaisuuden älykkäät oppimisym-
päristöt -hankkeen hanketiimejä ja kanssamme yhteistyötä tehneitä yrityksiä. Jatketaan 
yhdessä kohti älykkäitä toimintamalleja tulevaisuuden oppimisympäristöissä.
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