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Innovaatioassistentti
palveluksessasi!

Kaipaatko apua yrityksesi tai organisaatiosi
toiminnan kehittämiseen? Onko haasteita
löytää sopiva osaaja tiimiin?
Innovaatioassistentti ratkaisee! Seuraava
Innoassari-valmennus starttaa syksyllä 2017.

Innovaatioassistentti on
kehittämisen asiantuntija
paikallaan!
Innoassari-valmennus tukee yritysten ja organisaatioiden sekä lappilaisten korkeakoulutettujen osaamisen kehittämistä. Valmennuksessa
yhdistyy uuden tiedon oppiminen ja sen soveltaminen käytäntöön työelämän parissa.

Innoassarivalmennus
Valmennuksen kesto on kolme kuukautta (11.9.—8.12.2017). Innovaatioassistentti työstää neljänä päivänä viikossa kehittämistehtävää yrityksessä tai organisaatiossa. Yhtenä päivänä viikossa innovaatioassistentit
osallistuvat valmennukseen. Kaikki innovaatioassistentit etsivät työskentelypaikan kehittämistehtäväänsä varten itse. Työskentely voi tapahtua
yrityksessä tai esimerkiksi kolmannen sektorin tai kunnallisen työnantajan parissa.
Työskentely yrityksissä ja organisaatioissa alkaa keskiviikkona 13.9.2017.
Syksyn 2017 valmennuksessa valmennuspäivä on joka viikon tiistai. Osa
valmennuksen verkkoluennoista ja työpajoista on avoimia myös työskentelypaikkojen henkilökunnalle! Valmennuksen aikana innovaatioassistentin ja hänet työllistävän yrityksen tai organisaation välille ei synny
työsuhdetta.

Kehittämistehtävä
Jokainen innovaatioassistentti on vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut asiantuntija. Osana valmennusta he toteuttavat
kehittämistehtävän työelämän parissa. Kehittämistehtävä sovitaan aina
yksilöllisesti niin, että innovaatioassistentti pystyy käyttämään omaa
osaamistaan toimeksiantajansa (yrityksen tai organisaation) eduksi.
Kehittämistehtävän määrittämisessä ja sen toteuttamisessa ovat tukena
Innoassari-valmennuksen kouluttajat, Lapin ammattikorkeakoulun ja
Lapin yliopiston asiantuntijat.

MIKÄ INNOVAATIOASSISTENTTI?
Innovaatioassistentti on korkeakoulutettu lappilainen työnhakija. Hän on kiinnostunut innovoinnista ja yritysten ja erilaisten
organisaatioiden, kuten kuntien ja yhdistysten, toiminnan
kehittämisestä. Innovaatioassistentti osallistuu Innoassari–valmennukseen, jossa hän pääsee kasvattamaan omaa innovaatioiden kehittämiseen liittyvää osaamistaan. Osana valmennusta
Innovaatioassistentti saa käyttöönsä valmentajien tietotaidon
ja tuen kehittämistehtävän suorittamiseen.
Hyvä kehittämistehtävä voi liittyä esimerkiksi työskentelypaikan prosessien tai toimintamallien kehittämiseen, uusien tuotteiden suunnitteluun,
sosiaalisen median tai tietotekniikan hyödyntämiseen. Kehittämistehtävällä tulee olla selvä tavoite. Innovaatioassistentin työllistävä yritys tai
organisaatio saa kehittämistehtävästä uusia välineitä omaan toimintaansa.
Innovaatioassistentti oppii uutta ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Innovaatioassistentti-valmennuksen jälkeen
Valmennuksen ja kehittämistehtävän myötä innovaatioassistentti
tutustuu työskentelypaikkansa käytänteisiin ja saa mahdollisuuden
näyttää osaamisensa. Yhteistyötä kannattaa jatkaa myös valmennuksen
jälkeen esimerkiksi työsuhteen merkeissä. Osalla innovaatioassistenteista voi olla mahdollisuus palkkatuen hyödyntämiseen.

Lisätietoja:
Marjo Jussila
Lapin innovaatioassistentti
-hankkeen projektipäällikkö
050 4611355
marjo.jussila@lapinamk.fi

TARJOLLA AVOIN PAIKKA
INNOVAATIOASSISTENTILLE?
VINKKAA TIETOSI MARJOLLE
ELOKUUN 2017 AIKANA!

Valmennuksen järjestää Lapin innovaatioassistentti -hanke. Hankkeen
on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja sitä toteuttavat Lapin
ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta toteutetaan vuosina
2015—2017.

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ
Osana Innoassari-valmennusta innovaatioassistentit toteuttavat käytännön kehittämistehtävän. Innovointiin, organisaatioiden toiminnan tai tuotteiden kehittämiseen tai esimerkiksi
sosiaalisen median näkyvyyteen liittyvä tehtävä toteutetaan
käytännön työelämässä, Innovaatioassistentin itse hankkimassa
työskentelypaikassa.
Yhtenä päivänä viikossa innovaatioassistentit osallistuvat valmennuksen luento-osuuksiin. Muut päivät he toteuttavat kehittämistehtäväänsä työskentelypaikassaan.
Innovaatioassistentin työllistävälle yritykselle tai organisaatiolle
ei aiheudu palkkakustannuksia. Työllistäjän velvollisuutena
on tarjota Innovaatioassistentille työpiste ja työssä tarvittavat
välineet sekä tarvittava opastus organisaation käytänteisiin ja
kehittämistehtävään liittyvät tiedot ja materiaalit.

www.lapinamk.fi/innovaatioassistentti

