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Haastateltavan/työntekijöiden yrittäjäprofiilit 
Työntekijöiden vapaus päätöksentekoprosessissa
Johdon reaktiot mahdollisiin työntekijän virheisiin
tai epäonnistumisiin 
Tavat määrätä työntekijä osallistumaan inno-
vaatioprosesseihin, joita voidaan hyödyntää ja
toistaa INCREASE-projektissa kohdeyleisölle.

Projektin edistymisen kohokohdat lyhyesti heinäkuuhun
2020 mennessä:

Parhaiden käytäntöjen opas työntekijöiden
osallistumismalleille innovaatioprosesseihin on
synteettinen tulos INCREASE-projektin tiedonkeruu- ja
käsittelyvaiheesta. Tämä opas perustuu niin pk- kuin
suuremmissakin yrityksissä sovellettuihin käytännöllisiin
ja konkreettisiin menetelmiin, joilla työntekijöiden
osallistuminen innovaatioprosesseihin on nyt saatu
päätökseen.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat laatineet
dokumentin IO2 – Parhaiden käytäntöjen opas, jossa
kumppanit esittelivät yhteenvedon eri yrityksiltä
kerätystä datasta suorien havaintojen,
verkkosivustojen toimistotutkimuksen ja korkean tason
päätöksentekijöiden haastattelujen kautta. Nämä
raportit sisältävät tietoja, jotka liittyvät yrityksen
esittelyyn:

Hankkeen johtajat ja yhteistyökumppanit ovat
sopineet oppimismateriaalin muodosta ja
metodista tunnistetulle sisällölle.
Opetusmoduuli tulee saataville verkkokirjana,
jossa on interaktiivisia käytännön
oppimistehtäviä sekä infograafeja ja
sarjakuvamainen tyyli helpottamaan oppimista.
Sisältö perustuu onnistuneiden
tapaustutkimusten näyttöihin paikallisissa
skenaarioissa.

Projektin yhteistyökumppanit työstävät
moduulien ja alamoduulien sisältöjä seuraavien
kuukausien aikana älyllisenä tuotoksena ja
viimeistelevät luonnokset, jotka muutetaan
graafiseen muotoon.
Kaikki sisältö tulee saataville INCREASEn e-
oppimisalustalle, sisältäen oppimiskohteet,
oppaat, arviointityökalut ja muut toiminnot
käyttäjäkokemuksen maksimoimiseksi.

IINCREASE-hankkeen tavoitteena on tarjota suoria ratkaisuja automaatioteknologian
aiheuttamiin työttömyysriskeihin. Se tarjoaa pk-yritysten esimiehille ohjeita
työntekijöiden innovaatiokyvyn, vastuullisuusnäkökulmien ja innovaatiostrategioiden
resilienssin kehittämiseen. Lisäksi projekti käsittelee Covid-19 viruksen aiheuttamia
haasteita sisällyttämällä pk-yritysten innovaatioiden kannalta välttämättömät
avaintekijät. 

INCREASEn kansainvälinen yhteistyö yhdistää korkeakoulut, yritykset ja
kansalaisjärjestöt ympäri Eurooppaa; Romaniasta, Suomesta, Itävallasta, Portugalista,
Espanjasta ja Puolasta yhteisen, parhaan tuloksen eteen. Covid-19-tilanteesta huolimatta
INCREASE-projekti etenee suunnitellussa aikataulussa, joskin tapaamiset on siirretty
etätapaamisiin.

INCREASE-
hanke on
täydessä
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