
Tarvitsemme joustavampia tiloja  
vastataksemme tulevaisuuden  
oppimisen tarpeisiin. 

Siitä alkoi tositarina.
 

       Espoo



Espoon Koulu palveluna -konsepti on palveluinnovaatio koulutuksen järjestämiseksi uudella tavalla. Konsepti on kehitetty Espoon kaupungin sivistystoimen  
ja Aalto-yliopiston yhteistyönä.

Ensimmäisestä Koulu palveluna -kokeilusta opittua
Haukilahden lukio muutti Aalto-yliopiston kampukselle Espoo-
seen elokuussa 2016. Käyttäjäkokemusten, innostuneisuuden ja 
kustannustehokkuuden perusteella ensimmäinen Koulu palvelu-
na -kokeilu on osoittautunut onnistuneeksi. 

Käyttäjäkyselyn vastausten mukaan opiskelijat arvostavat 
uudenlaista oppimisympäristöä ja oppimiskokemusta, jotka 
tukevat heidän hyvinvointiaan sekä omaa tapaansa oppia. Opis-
kelijat kokivat kampusalueeseen tutustumisen innostavana ja 
ovat aktiivisesti tarttuneet tilaisuuteen osallistua heille avoimille 
yliopiston kursseille. Alustavat laskelmat osoittavat, että tämä 

Jaetut tilat ja toiminta

Koulu voi käyttää yliopiston opiskelutiloja, laboratorioita 
ja tarvittaessa muita erityistiloja urbaanissa ympäristössä. 
Myös muut resurssit, kuten tieteellinen tieto, opetuskurs-
sit ja oppitunnit sekä tieteen sovellusten esittelyt, ovat 
jaettavissa. Jakamisella voidaan tehostaa uudella tavalla 
myös tilojen käyttöä ja säästää kustannuksissa. Opiskeli-
jat ja henkilökunta ovat olleet vahvasti mukana kokeilun 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi yrityksiä on kut-
suttu mukaan kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joilla 
edistetään parempaa oppimista. Samalla yritykset voivat 
luoda uutta liiketoimintaa.

Uusi konsepti koulutuksen 
järjestämiseksi

Perinteisesti koulu määritellään rakennukseksi. Koulu 
palveluna -konseptissa uusi palveluarkkitehtuuri määrit-
telee koulun oppimista tukevien resurssien verkostoksi. 
Tavoitteena on luoda erilaisia oppimisen ympäristöjä, 
kehittää uutta pedagogiikkaa ja uudistaa koulun toi-
mintakulttuuria. Konsepti toteuttaa kestävää kehitystä 
optimoimalla ja kierrättämällä tilojen käyttöä ja välineis-
töä, lisäämällä sosiaalista monimuotoisuutta ja jakamalla 
resursseja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Oppimisen tukeminen

Oppijan rooli on keskeinen. Opettajan tärkein tehtävä 
on tukea jokaista löytämään itselleen paras tapa oppia. 
Tulevaisuuden haasteita varten opiskelijalla tulee olla 
monenlaista osaamista. Siksi on tärkeää, että koulussa 
on tarjolla monipuolisia fyysisiä, sosiaalisia ja virtuaalisia 
oppimisympäristöjä. Kokeilu tarjoaa ihanteellisen alustan 
laajalle oppimistapojen kirjolle ja mahdollistaa näin mer-
kityksellistä ja innostavaa oppimista. 

palveluinnovaatio saattaa säästää tilojen käyttökustannuksia jopa 
25 % investointipohjaiseen malliin verrattuna.   

Positiivisten kokemusten rohkaisemana uusia vastaavanlaisia 
kokeiluja on jo suunnitteilla. Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto 
toteuttavat seuraavat Koulu palveluna -kokeilut lähivuosina. Uuden 
metrolinjan avautuessa konseptia voidaan toteuttaa laajemmin 
myös Espoon kaupungin muiden palveluiden järjestämisessä. 

Espoossa kehitettyä Koulu palveluna -konseptia sovelletaan myös 
Tongjin yliopistossa, Shanghaissa. Espoon ja Shanghain kokeiluja 
kehitetään yhteistyössä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden edistää 
suomalaisia koulutusvientituotteita ja -palveluita. 
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