
Espoo

Olipa kerran kunta, jossa haluttiin kehittää 
koulujen palvelukykyä oppimista ja vastuullis-
ta kasvua tukevaksi sekä lisätä tuottavuutta 
eri osapuolten yhteiskehittämisellä.

Ja siitä alkoi tositarina. 



Espoossa kehitetty KYKY-toimintamalli – koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen – on luotu yhdessä yli sadan toimijan kanssa. Lähtö-
kohtana toimintamallille oli halu edistää oppimista kehittävien uusien palvelujen innovointia ja alan liiketoimintaa.

Mitä teemme? Yhteiskehitämme mm. koulujen, oppilaitosten ja yritys-
ten kanssa uusia palveluja ja liiketoimintaa. 
Mikä sai meidät uskaltamaan? KYKY-toimintamalli toteuttaa Espoo-ta-
rinaa eli Espoon kaupungin strategiaa, jonka perustaa ovat asukas- ja 
asiakaslähtöisyys. Lisäksi se toteuttaa  KuntaKesun tavoitteita kehit-
tyvistä oppimisen ympäristöistä, uuden teknologian hyödyntämisestä 
oppimisessa ja kehittämiskumppanuuksien tarjoamisesta. Tavoitteena 
on, että oppijat sitoutuvat jatkuvasti uudistuvaan oppimiseen ja saavut-
tavat oppimisen iloa.
Missä onnistuimme? KYKY-toiminta on mahdollistanut yritysten pääsyn 
kehittämistyöhön koulujen kanssa. Toiminta on koulujen uuden opetus-
suunnitelman mukaista ja palvelee myös yrittäjyyden, tuotekehityksen 
ja innovaatiotoiminnan oppimisympäristönä. Yhteistyöstä on synty-
nyt uusia koulun tarpeita palvelevia ja oppimista tukevia ratkaisuja 
Kokeiluissa useat toimijat ovat yhdessä kiihdyttäneet hyvistä ideoista 
palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Toimintaa skaalataan par-
haillaan Espoon muihin palveluihin: yhteistyö laajenee suomenkielisistä 
kouluista koskemaan koko suomen- ja ruotsinkielistä sivistystoimea.

Kokeilevassa kehittämistyössä koulut 
voivat hyödyntää yhteiskehittämistä

Kokeilujen lähtökohtana oli halu edistää oppimista ke-
hittävien uusien palvelujen innovointia ja alan liiketoi-
mintaa. Aito yhteistyö yritysten kanssa lisää oppilaiden 
valmiuksia innovointiin. Suomenkielinen opetustoimi 
toimii KYKY-toimintamallin lippulaivana Espoossa, ja 
koulujen rooli on toimia kokeilujen käytännön kehittämi-
salustoina.  

Sähköisellä alustalla toimiva KYKY-tori on 
kohtaamispaikka koulujen, yritysten ja yhtei-
söjen ideoille ja tarpeille

Koulu voi ilmoittaa idean kehittämistarpeesta KYKY- 
torilla, ja yritykset voivat vastata siihen tuotekehitysideoil-
laan. Myös yritys voi tuoda KYKY-torille tuote - 
idean ja etsiä sitä kautta yhteiskehittämisestä innostuvan 
koulun tai luokan. Kun tarve ja idea ovat kohdanneet, koulut 
ja yritykset jatkavat yhteiskehittämistä. Uusia tuotteita ja 
palveluja esitellään KYKY-torilla.

Mitä tästä opimme? Oppimisen ja kasvun tukemiseen on syntynyt 
uusia ratkaisuja. Yritysten ymmärrys koulujen arjesta on lisääntynyt. 
Yhdessä kehitetyt palvelut ovat kilpailukykyisempiä, sillä kehitystyötä 
on ohjannut asiakaskokemus. 
Mitä hyötyä kokeilusta oli? Yhteiskehittäminen vahvistaa oppilaiden 
laaja-alaista osaamista ja yrittäjyysosaamista. Toimintamallin kautta 
on tuotettu jo useita tuotteita ja sovelluksia, kansainvälisiä kontakteja 
ja ”aitoa” businessta. ”KYKY-toiminta on aarre startup-yrittäjälle, mark-
kinat ovat avautumassa myös Aasiaan”, sanoo toimitusjohtaja Mervi 
Pänkäläinen The Mighty United Oy:stä. 
Miten toiminta muuttui kokeilun myötä? KYKY-toiminta on mahdollis-
tanut yritysten pääsyn kehittämistyöhön koulujen kanssa. Toiminta on 
koulujen uuden opetussuunnitelman mukaista ja palvelee myös yrittä-
jyyden, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan oppimisympäristönä. 
Yhteistyöstä on syntynyt uusia koulun tarpeita palvelevia ja oppimista 
tukevia ratkaisuja Kokeiluissa useat toimijat ovat yhdessä kiihdyttäneet 
hyvistä ideoista palveluinnovaatioita ja uutta liiketoimintaa.
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kertoo:

MeUskaltajat on Kuntaliiton käynnistämä kampanja kuntien hyvien kokeilukäytäntöjen levittämiseksi. Lisätietoa: www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla

#kokeilevakunta
#meuskaltajat

KYKY-toimintamallin kehittämistyössä 
on ollut mukana yli 100 toimialaa

Kehittämistyössä on ollut mukana oppilaita, opiskelijoita, 
opettajia, yrityksiä, yhteisöjä, Espoon sivistystoimen ja 
opetustoimen johtoa ja asiantuntijoita sekä Laurea-am-
mattikorkeakoulu. Toimintamalli syntyi seitsemän kuu-
kauden aikana keväällä 2016 yhteisissä työpajoissa sekä 
kouluilla tehdyissä kokeiluissa, joissa startup-yritykset 
kehittivät palvelujaan oppimisen tilanteisiin opettajien ja 
oppilaiden kanssa. 
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