
Helsingin kaupunginhallitus 
 
 
Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta 
 
Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta 
rahoitusta InnoSchool-hanketta varten 50 000 €, josta 32 500 € vuonna 2007 ja 17500 € vuonna 
2008. Rahoitus kattaa Helsingin opetusviraston hankkeeseen osallistumisesta aiheutuvat 
kustannukset 1.1.2007-30.6.2008.  
 
Seuraavassa on kuvattu lyhyesti hankkeen tavoite, yhteistyötahot, rahoitus ja eteneminen.  
 
Hankkeen koordinaattori ja yhteystiedot: 
Professori Riitta Smeds 
SimLab 
PL 9220  
02015 TKK 
puh. 09 451 3640 
 
Taloustiedot: 
TKK 
PL 1000 (Otakaari 1) 
02015 TKK 
 
Y-tunnus 0986674-0 
VAT FI02459026 
 
Pankkitilit: 
Nordea 166030-00105075 
OKO 500001-20377543 
Sampo 800017-00022347 
Taloushallinnon yhteyshenkilö Sinikka Sahakangas, puh. 09 451 4526 
 
InnoSchool-hanke 
 - Innovations in Architecture, Playful Learning, Education and Services for the Future 
School 
 
InnoSchool konsortiohanke tutkii ja kehittää kouluja tavoitteenaan kehittää tulevaisuuden koulu –
konsepti.  Projekti on jaettu kahteen vaiheeseen, joihin haetaan rahoitus erikseen. Ensimmäinen 
vaihe tuottaa teoreettiset perusteet ja empiirisen tutkimustiedon, joiden pohjalta toisessa vaiheessa 
kehitetään tulevaisuuden koulu -konseptia ja testataan sitä esimerkkikouluissa.  
 
Hankkeen tavoite 
Hankkeessa luodaan edellytyksiä kehittää kouluja, jotka vastaavat tulevaisuuden haasteisiin kuten 
kykyyn oppia nopeasti muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan edellyttämiä taitoja. Suomalaisen 
koulujärjestelmän vahvuus on ollut vahvojen perusvalmiuksien tuottaminen tasa-arvoisesti, mutta 
tulevaisuuden oppimisympäristössä korostuvat myös toisentyyppiset valmiudet kuten 
vuorovaikutustaidot ja oppimaan oppiminen. Näiden taitojen omaksuminen edellyttää 
oppimiskulttuuria, jossa oppijalla on aktiivinen rooli kysymysten asettamisessa, tiedon hankinnassa, 
valitsemisessa, työstämisessä ja tulosten esittämisessä yhteistyössä toisten oppijoiden ja opettajien / 



oppimisen ohjaajien kanssa. Teknologia tukee oppimisprosesseja, joissa oppijat työskentelevät 
aktiivisesti uuden tiedon tuottamiseksi yhteisöllisessä prosessissa. Teknologian aktiivinen 
hyödyntäminen asettaa haasteita opettajien osaamiselle, perinteiselle opetussuunnitelmalle, 
käytettävälle oppimateriaalille ja jopa tilojen suunnittelulle ja kalustamiselle siten, että joustava 
yhteistyö on mahdollista. Tulevaisuuden oppimisympäristön suunnittelun tulisi lähteä oppijan 
tarpeisiin vastaamisesta, jolloin on mietittävä mm. koulun yhteistyötä sosiaalitoimen ja lähialueen 
muiden toimijoiden kanssa. 
 
Koulua tutkitaan InnoSchool konsortiossa moniulotteisena fyysisten ja virtuaalisten 
oppimisympäristöjen yhdistelmänä, jota innovatiivinen tieto- ja viestintätekniikka vahvistaa ja 
jonka tavoitteena on tukea ympäristönsä asukkaiden elämänmittaista ja elämänlaajuista oppimista.  
 
Konsortiohanke koostuu neljästä osaprojektista: InnoArch, InnoPlay, InnoEdu ja InnoServe. Ne 
tutkivat kouluja kukin omista tieteellisistä näkökulmistaan:  
- InnoArch: arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu - tilojen ja alueen merkitys ja suunnittelu 

oppimisen kannalta 
- InnoEdu: kasvatustiede - opetuksen, opiskelun, oppimisen ja viestinnän prosessit tulevaisuuden 

koulussa 
- InnoPlay: mediakasvatus - leikillisten oppimisympäristöjen tutkimus 
- InnoServe: liiketaloustiede – palveluinnovaatioiden tutkimus, koulu ja opetus palveluna.  
Osahankkeiden välinen synergia saavutetaan tieteellisen vuoropuhelun ja erityisesti samoissa 
esimerkkikouluissa tehtävän empiirisen tutkimuksen kautta. Hanke yhdistää tutkimuksen, 
käytännön toiminnan ja yritysten kanssa tapahtuvan kehittämisyhteistyön. 
 
Hankkeessa tutkitaan koulua myös seuraavista näkökulmista: 

formaali-informaali 
fyysinen-virtuaalinen 
globaali-paikallinen 
keskitetty-hajautettu. 

 
Teknologian avulla oppimisympäristöä voidaan laajentaa perinteisestä koulu- ja 
luokkahuonekeskeisestä ajattelusta laajemmin ympäröivään lähiyhteisöön ja myös kansainväliseksi. 



 
 
Yhteistyötahot 
Osahankkeiden vastuutahot  
• InnoArch:  

o Professori, arkkitehti Aija Staffans TKK, Arkkitehtiosasto yhdyskuntasuunnittelu 
o opetusvirastosta johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen 

• InnoPlay:  
o Professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto, Mediapedagogiikkakeskus 
o opetusvirastosta johtava arkkitehty Kaisa Nuikkinen 

• InnoEdu:  
o Professori Leena Krokfors, Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos   
o Professori Seppo Tella, Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos  
o opetusvirastosta perusopetuslinjan opetuspäällikkö Marjo Kyllönen 

• InnoServe:  
o Professori Riitta Smeds, SimLab, TKK  
o opetusvirastosta mediakeskuksen johtaja Liisa Huovinen 

 
Hankkeen koordinaattori  

- professori Riitta Smeds Teknillisestä korkeakoulusta 
 
Kuntayhteistyökumppanit 

- Helsingin kaupunki, opetusvirasto 
- Espoon opetustoimi 
- Rovaniemen kaupunki 

 
Yritysyhteistyökumppanit 

- Elisa 
- Lappset Group Ltd 
- Martela 
- Microsoft 



- Tilamarkkinat 
 
Disseminaariopartnerit 

- Metsäteollisuus ry 
- Opetushallitus 

 
Kansainväliset yhteistyöyliopistot 

- Stanford University 
- University of California, Santa Barbara (USBC) 

 
 
Kustannusarvio ja rahoitus 
Hankkeen kustannukset 1.1.2007-30.6.2008 
Palkat  426000 
Henkilösivukustannukset 123600 
Yleiskustannukset 252900 
Matkat  106000 
Aineet ja tarvikkeet     8500 
Laiteostot/-vuokrat   19000 
Ostettavat palvelut   43500 
Muut kustannukset           0 
Yhteensä  979500 
 
Rahoitussuunnitelma 1.1.2007-30.6.2008 
Tekes  783000 
Yhteistyökunnat 115000 
Yhteistyöyritykset    81500 
Yhteensä  979500 
 
Hanke on saanut rahoituksen Tekesiltä 18 kuukaudeksi yhteensä 783 000 € (Tekesin rahoituspäätös 
nro 40382/06). Yhteistyökumppanit rahoittavat hanketta siten, että Helsingin ja Espon 
rahoitusosuus on ensimmäisenä 18 kuukautena 50 000 € ja Rovaniemen 15 000 €. Kukin mukana 
oleva yritys rahoittaa hanketta samoin kuin disseminaatiopartnerit. 
 
Tekesin rahoitusosuus hankkeesta on 80 % ja muut osapuolet rahoittavat 20 %. 
 



Tekesin kanssa on sovittu, että hankkeen jatkosta 30.-6.2008-31.12.2009 tehdään erillinen 
rahoitushakemus ja päätös, jolloin myös tarkistetaan mukana olevat yhteistyökumppanit. 
 
Hankkeen eteneminen 
 
Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe (18 kk) tuottaa teoreettiset perusteet ja 
empiirisen tutkimustiedon, joiden pohjalta toisessa vaiheessa (18 kk) kehitetään tulevaisuuden 
koulu -konseptia ja testataan sitä esimerkkikouluissa.  
 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään empiiristä tietoa eri suomalaista kouluista, verraten 
niitä toisiinsa ja kansainväliseen tutkimukseen (Stanford University/SCIL, University of California, 
Santa Barbara). Vertailussa käytetään hyväksi digitaalisten videotallenteiden uutta kvalitatiivisen 
analyysin tekniikkaa, joka on kehitetty Stanfordissa (DIVER™).  
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Rauno Jarnila   Riitta Smeds 
Opetustoimen johtaja    Professori, TKK 
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