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Hankkeen perustiedot (www-sivulle)
Hakijan nimi/Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Ylivieskan kaupunki
Hankkeen nimi:
Innolukio
Kuvaus hankkeen sisällöstä (mitä tehtiin?, mitä saavutettiin?) ja yhteystiedot lisätietoihin:
Innovaationrahaston avustamassa Innolukio -hankkeessa on kehitetty ja toteutettu innovaatiotoimintaa Helsingin
lukioissa ja peruskouluissa. Ylivieskan kaupungin Innolukio-hanke on laatinut suunnitelmat ja käytännön toimien
toteutuksesta on vastannut helsinkiläinen Innokampus Oy, joka on erikoistunut koulut ja yritykset yhdistävään
luovaan yhteistyöhön.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston avustuksella on kehitetty lukioiden ja yritysten välistä paikallista
toimintamallia. Tämä on ollut hyvin merkittävä pilotti, sillä Opetushallituksen rahoituksella Innolukio –hanke
on voinut koordinoida aiemmin vain kaikille lukiolle tarjottavaa kansallista yritysyhteistyötä.

Vuoden 2013 avustuksella toteutettiin Ressun ja Etu-Töölön lukioilla varsin onnistunut koulu-yritys –
yhteistyömalli, jossa opiskelijat pääsivät yhteistyöhön muiden muassa Stockmann Oyj:n ja Elisa Oyj:n kanssa.
Innolukio-hanke palkkasi 1.2.–30.6.2013  Arto Tuomisen Headline Oy:stä neuvottelemaan lukoille yhteistyö-
kumppanit. Toiminnan suunnittelussa ovat olleet tiiviisti mukana myös kyseisten lukioiden rehtorit Ari Huovi-
nen ja Ella Similä.

Etu-Töölön lukion opettaja Kaisa Heinlahti veti Habbo hotelliin liittyvää tuotekehityskurssia Elisa Oyj:n kahden
henkilön kanssa yhteistyössä. Etu-Töölön lukiossa Innolukio-toimintaa sisältyy yhteiskuntaopin syventävän
kurssin ja Moskova-projektiin. Ressun lukiosta Innolukion pilottiopettajana on toiminut opettaja Matti Mar-
kus, joka on ohjannut Innolukiotoimintaa lukionsa yrittäjyyskurssilla.

Helsingin Innolukio-pilotin yksi keskeisistä tavoitteista on ollut lukioiden ja yritysten välisen yhteistyön lisää-
minen. Se on näiden kahden lukion kohdalla toteutunut erinomaisesti. Saatujen kokemusten perusteella luki-
oiden ja yritysten välisten yhteistyömallien kehittämistä jatketaan siten, että tulokset voidaan myöhemmin
skaalata ja saattaa pysyväksi osaksi kaikkien lukioiden toimintaa.

Innovaatiorahaston vuodelle 2014 myöntämällä avustuksella toteutettiin kiertue helsinkiläisissä kouluissa.
Tapahtumien innovaatiotyöpajojen järjestelyistä vastasi Innokampus Oy. Työpajojen asiantuntijoina ja tapah-
tumien ohjaajana toimivat Innokampus Oy:n nuoret kouluttajat projektipäällikkö Ari Ervastin ohjaamana.
Työpajoissa lukiolaisia tutustutetaan innovaatiomaailmaan innostamalla ja ohjaamalla heitä tekemään omia
oivalluksia ja liikeideoita Innokampuksen ideakilpailun tehtävänantoihin pohjautuen. Kiertueen toteutus on
kuvattu tarkemmin oheisessa liitteessä.

Innolukiossa kehitettiin Helsingin kiertuetta varten Ideapeli, jossa kehiteltiin, pitchattiin ja myytiin osuuksia
muille ryhmille satunnaisesti generoiduista alkuideoista. Malli todettiin hyvin koululuokkiin sopivaksi, sillä sen
avulla koululaiset saivat käytännössä kokeilla innovaatioprosessin eri vaiheet. Ideapeli oli niin innostava, että
peli näytti ajoittain riehakkaaltakin.

Hankkeen koordinointi, jatkokehittely ja tulosten käsittely Ylivieskan Innolukio-hankkeen toimesta ovat
edenneet hankesuunnitelman mukaan. Helsingin kaupungin innovaatiorahaston myöntämän avustuksen on
hallinnoinut Ylivieskan kaupungin henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus Heta.

Lisätiedot: projektipäällikkö Ari Ervasti, ari.ervasti@edu.ylivieska.fi, 044 429 4437
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Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Hankkeen toteutusaikataulu on pidentynyt, sillä Innovaatiorahaston avustuksella käynnistetty toiminta on
edelleen käynnissä helsinkiläisillä lukioilla.

Opetushallituksen rahoittama Innolukio –hanke päättyi 31.12.2015, eikä sillä enää ole ohjausryhmää. Innolu-
kion vastuulliset johtajat Ylivieskan lukio rehtori Kalle Luhtasela ja projektipäällikkö Ari Ervasti allekirjoituksil-
laan todistavat tämän loppuraportin sekä avustuksen käytön toteutuneeksi oheisen rahoituslaskelman ja ha-
kemuksen mukaisesti. Allekirjoitettu loppuraportti toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon kirjepostina.

2012
(euroa)

2013
(euroa)

2014
(euroa)

2015
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus 9000 19 000 0
Rahastosta käytetty määräraha 9000 19 000
Muualta saatu rahoitus
Oma rahoitus 1763,48 0

Kuluerittely Kokonaiskustannukset
(euroa)

Innovaatiorahaston osuus
(euroa)

Palkkakulut, 8000 6856,52
joista henkilöstösivukuluja 2000 1700

Matkakulut 0 0
Ostopalvelut, 13115,48 13115,48

josta asiantuntijapalveluita 13115,48 13115,48
Koneiden ja laitteiden hankintamenot 6328 6328
Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 0
Muut menot 0 0
Yhteensä 29443,48 28 000

Hankkeen aikana tapahtuneet muutokset hankkeen sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Muihin kuluihin, kuten tapahtumien järjestämisestä Helsingin lukioille aiheutuviin kuluihin haettiin rahoituksen haku-
vaiheessa 4000€ ja 20.8.2014 päivätyn väliraportissa nämä resurssit varattiin käytettäväksi lukiolaisten matka-
kuluihin ja lukiolaisten ideoiden testauskulujen ja koekappaleiden valmistuksen kuluihin. Toiminnasta ei kuitenkaan
aiheutunut lukioille kuluja, joten kyseinen resurssi on käytetty vuodesta 2014 alkaen helsinkiläisten lukiolaisten Tartu
ideaan kilpailun kilpailutöiden ohjaukseen ja testaukseen Innolukion projektipäällikön toimesta.

Tartu Ideaan on Innokampus Oy:n järjestämä ideointi- ja pitchauskilpailu suomalaisille toisen asteen oppilaitosten opis-
kelijoille.  Etu-Töölön lukion, Vuosaaren lukion, Helsinge Gymnasiumin, Töölön yhteiskoulun lukion ja Medialukion ryh-
mät ovat edenneet kilpailussa pitkälle. Parhaillaan on käynnissä elokuussa 2015 alkaneen kilpailun semifinaali, jossa
kilpailuryhmiä sparrataan finaaliin. Kilpailu huipentuu finaaliin, joka järjestetään Innokampus Oy:n Innoday –
tapahtumassa Hartwall Arenalla 11.5.2016. Lisätiedot: https://innokampus.fi/innoday/ Tilaisuuden isäntänä toimii Hjal-
lis Harkimo ja tähän Euroopan suurimpaan nuorten joukkoinnovointitapahtumaan odotetaan saapuvaksi yli 10 000
nuorta.

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen toteutumisesta

(Lausunnossa pitää käydä ilmi miten hanke on toteutunut, sekä miten tuloksia aiotaan hyödyntää ja sisällyttää kaupungin toimintaan.)
2. Ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hyväksytty
3. Tilinpäätös

____________________            _________________________
Ylivieskassa 29.2.2016 Rehtori Kalle Luhtasela projektipäällikkö Ari Ervasti


